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  به نام خدا
  

ريـزي كارشناسـان و مؤلّفـان كـانون      ي تالش و برنامـه  كتابي كه با عنوان ادبيات كنكور فرا روي شماست، ثمره
تواند توانِ علمي و قدرت  بندي شده، مي ي طبقه ها ي كاملِ سؤال فرهنگي آموزش است كه به عنوان يك مجموعه

گـويي بـه    ن عزيز را باالتر بـرده و آمـادگي و آگـاهي الزم در پاسـخ    آموزان و داوطلبا استنباط و فهم ادبي دانش
  هاي سراسري را به همراه داشته باشد. هايِ زبان و ادبيات فارسي، به ويژه سؤاالت كنكور هاي آزمون سؤال

تـر بـه    تغيير رويكردهاي نظام جديد آموزش به منظور پاسخگويي هر چه دقيـق مؤلّفان كتاب با شناخت كامل از 
هاي  به صورت درس به درس و منطبق با اهداف كتاب را آموزان عزيز و فضاي آموزشي، كتاب حاضر هاي دانش يازن

تواند در ارتقاي توانمنـدي داوطلبـان عزيـز كنكـور،      كه مي اند كردهتنظيم در چند قسمت و به شرح زير درسي 
  بسيار مؤثّر باشد.

  ابتداي هر درس هاي موضوعي و محتوايي در نامه ي درس ارائه -1
ي ابتداي هر درس به صـورت   نامه ي موضوعي درس ادبيات، درس آموزان به مطالعه ه به اقبال عمومي دانشبا توج

هـاي لغـت، امـال،     و در بخـش هـا   با محوريت نكات كليدي و تعيين كننده در پاسخگويي به انواع سؤالموضوعي 
اند. در بخش لغت، معناي واژگـان مهـم بخـش     فهوم تنظيم شدههاي ادبي، تاريخ ادبيات و معني و م دستور، آرايه

اند، به طور كامل ارائه شده و در بخش امال هم واژگان مهم امال و  اعالم و همچنين واژگاني كه در كتاب معني نشده
هـاي ادبـي، جديـدترين     در بخـش دسـتور و آرايـه    و آوا براي تسلط بيشتر شما ارائه شـده  همچنين واژگان هم

ارائه شده است. در بخش معني  عزيزان عات هر درس به همراه مثال هاي آموزشي جهت يادگيري بهتر شماموضو
  اند. ب شدهمفاهيم كليدي درس به صورت مصدري همراه با مثال كاربردي در كنار هم مرتّ ةيكلّو مفهوم هم 

  ادبي، معني و مفهوم،  هاي آرايهدستور و امال،  و ها بر اساس لغت بندي موضوعي سؤال  طبقه -2
 10هـاي   در قالب پيمانـه »  معني و مفهوم «و »  هاي ادبي آرايهدستور و  «، » امال و لغت «ها تحت سه عنوان  تست

ـ   ت هر موضوع در هر درس، تعداد پيمانهسؤالي تنظيم شده است كه بر اساس اهمي بـا تنظـيم   ر اسـت هـا متغي .
بـه كمـك فهرسـت    توانيد هم به صورت موضوعي تمرين كنيد و هم  مي موضوعي، –هاي  پيمانهروش  ها به سؤال

ـ    اي اين كتاب در يك نگاه و بر اساس تعداد پيمانه مشاوره ت هـر  هاي هر موضوع به راحتي بـا موضـوعات پراهمي
 درس آشنا شويد.

ارج از كشـور تـا   هاي سراسري داخل و خ اي از كنكور گزينه هاي چهار رسشاند از: پ منابع تستي اين كتاب عبارت
هاي درسـي قابـل    چنان در فضاي جديد كتاب كه هم اي كانون فرهنگي آموزش گزينه هاي چهار پرسشو  97سال 

 جهت پوشش كامل مباحث جديد. هاي تأليفي و پرسشاستفاده هستند 
  برترها: ويژة، هر فصلهاي پاياني  هاي تركيبي در قسمت ي سؤال ارائه -3

هاي ادبي،  آرايهدستور و امال،  و لغتسؤالي به صورت تركيبي از موضوعات  10يا  20مانه در انتهاي هر فصل يك پي
  ي موضوعات تنظيم شده است.دبن براي جمع ها برتر ويژة تاريخ ادبيات و معني و مفهوم

سـركار خـانم   ، مدير محتـرم توليـد   ،چي، مدير محترم كانون، جناب آقاي هوشياران جناب آقاي قلمپايان از در 
دريغ خـود، در تهيـه و    هاي بي سازي كه با همراهي پور مسئول هماهنگي تأليف و گروه محترم مستند مليحه كيان

  نمايم. اند سپاسگزاري مي آماده شدن اين كتاب، مؤلّفان را همراهي نموده
  مرتضي منشاري



  
  
  
  
  
  
  

 

  ) دوم(جلدنامة ادبيـــات كنكور  پاسخ فهرست    راهنماي مطالعه

  
  پايه دهم فارسي

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت  صفحه                         

    60  8  ....................  ها خالصة دانش - چشمه و سنگ - كردگار: به نام شيستا -1
    95  10  .................................................................................  خسرو - از آموختن، ننگ مدار -2

  
    40  15  ................................................................................  شبي در كاروان - سفر به بصره -3
    45  16  .....................................................................  پيرمرد چشم ما بود -يكالس نقّاش -5
    55  18  ..........................................................................................................  حقة راز - مهر و وفا - 6
    80  21  ....................................................................  ها بوي گل و ريحان - جمال و كمال -7
    50  25  .................................................................  ديوار عدل - تيسار نخل وال هيدر سا -8
    55  27  .........................................................................................................................  رانيش شغرّ -9

    30  30  ..................................................................  يك گام فراتر - شكن صف ادالنيدر - 10
    70  31  .............................................................................  شيرزنان ايران - خاك آزادگان - 11
    50  34  ...............................................................................  جاه و چاه - رستم و اشكبوس - 12
    60  36  ...........................................................  زمين دليران و مردان ايران - ديگُردآفر - 13
    70  39  ...................................................................................................  كوزه -و بقال يطوط - 14
    60  42  .......................................................................................................  طرّاران - و شرّ ريخ -16
    25  45  ................................................................................................  مزار شاعر - دم دهيسپ - 17
    45  46  .............................................................................  نيايش - بينوايان - عظمت نگاه - 18

  
  
  
  
  
  
  

      

  

  دهميازپايه  فارسي
  پيمانهتعداد    ستتعداد ت  صفحه                         

    75  48  ......................................................................  همت-  يكني – خدا: لطف شيستا -1
    100  52  .............................................................................................  زاغ و كبك - بست يقاض -2

  
    85  57  ............................................................................  ن باش...چنا –عاشقان  يدر كو -3
    100  61  ................................................................................  ......يدوست ثاقيم -فيذوق لط -5

  
    45  65  ....................................................................................  واقعي مردان –پروردة عشق  - 6
    60  68  .....................................................................................  حسن آفتاب –باران رحمت  -7
    50  71  .................................................................................  باش سرو چو –در امواج سند  -8
    75  73  ..................................................................................  تا غزل بعد .... - تنها يآغازگر -9

    80  76  ...................................................................  بهمن22 ادي به –امروز  يها يرباع - 10
    65  80  ......................................................................................  تو يب صبح –عاشق  اراني - 11
    70  83  .............................................................................................  يكاردان - كاوة دادخواه  - 12
    65  86  ..................................................................................................  وطن - يدريح ةحمل - 14
    55  89  ......................................................................  ناخوانده مهمان –دار  كبوتر طوق - 15
    80  91  .....................................................................................................  داريد - نكميقصة ع -16
    25  95  ...............................................................................  م عشقتجس – ايدر يخاموش - 17
    55  97  .....................................................................................................  آذرباد -خوان عدل  - 18

  ارزيابي پيشرفت

   مسلط نيستم    نسبتاً مسلطم      مسلطم     

  ارزيابي پيشرفت

   مسلط نيستم    نسبتاً مسلطم      مسلطم     



  
  
  
  
  
  
  

 

  

  ) دوم(جلدــات كنكور نامة ادبيـ پاسخ فهرست    راهنماي مطالعه

      

  

  دهمدوازپايه  فارسي
  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت  صفحه                         

    105  99  ........................................................  شكر نعمت -  مي: ملكا ذكر تو گوشيستا -1
  

    70  103  .......................................................................  قيدر مكتب حقا -اريمست و هش -2
    40  107  ........................................................................................................  و دفتر زمانه يآزاد -3
    55  108  .......................................................................  كه االغ بود جاسوسي – هيدماوند -5
    80  111  .......................................................................................  آفتاب جمالِ حق - نامه ين - 6
    80  115  .................................................................  صبح ستاره باران - عشق قتيدر حق -7
    30  118  ...............................................................  يسه مركب زندگ - سيتا پار زياز پار -8
    65  120  ............................................................................................  انيمول يجو يبو - ريكو -9

    45  124  ..............................................................................................  رانايت - ييفصل شكوفا - 10
    55  126  ....................................................................  ، چشمان توشكوه -زيآن شب عز - 11
    30  128  ...............................................  كوش يبه جوانمرد -از آتش اوشيگذر س - 12
    55  130  ..........................................................................................  اي ميهن -خوان هشتم - 13
    45  132  ..............................................................تر يتر و اول كالن - مرغيو س مرغ يس - 14
    50  135  ............................................................................................................  ارميا - كباب غاز -16
    25  137  ...........................................................................................................  مسافر - خندة تو - 17
    45  138  ......................................................  لطف تو -سدر نيآخر -يعشق جاودان - 18

    25  140  ..............................................................................................  98كنكور سراسري تجربي 
    25  141  ..............................................................................................  98كنكور سراسري رياضي 
    25  143  ..............................................................................................  98كنكور سراسري انساني 

    25  144  .....................................................................................................  98كنكور سراسري هنر 
    25  144  ...............................................................................  98كنكور سراسري منحصراً زبان 

        25  144  ............................................................................  98كنكور سراسري خارج از كشور 

  

  ارزيابي پيشرفت

   مسلط نيستم    نسبتاً مسلطم      مسلطم     
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  فارسي پايه دهم

  
1.    

  خطرناك، منجالب، گرداب يپست، مهلكه، هالكت، جا ني: زمورطه

2.    

 ةواژنادرست و چهار » در: ترسناك زهره«و » و خم زلف چيشكن: پ« ةواژ دو
  است.» آفرين«معناي  ادات تحسين به» زهي/ «درست معنا شده است.  گريد

3.    

آمده است. در » درست«و » عيناً« يبه معنا» راست«صورت سؤال،  تيب در
 يدر پرده به درست اريرخِ چون ماه  وصف: «ديگو يشاعر م زين 1 گزينة تيب

هاي  گزينه اتيتعلّق دارد، در اب يمعنا» راست« 2 گزينة تيدر ب.» ستيممكن ن
  آمده است. » چپ«در برابر  زين 4و  3

4.    

/ كام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان/ معركه: ميدان دي: پشت / مفتاح: كلقفا
جنگ، جاي نبرد/ تعلّل: بهانه آوردن: درنگ كردن/ قفا: پسِ گردن، پشت 

/ فروغ: روشنايي، پرتو/ نمط: روش، نوع/ ورطه: مهلكه، زمين گردن، پشت
پست، هالكت/ يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن/ هنگامه: غوغا، داد و 

  فرياد، شلوغي، جمعيت مردم

5.   
حكمت: دانايي، دانش، معرفت، فرزانگي، مصلحت، صالح/ يله: رها شده، آزاد، 

  ؛ يله دادن: تكيه دادنمطلق، رها

6.   
ها درست معني  واژه بقية؛ برازندگي: سزاواري، زيبايي، لياقت، شايستگي 

 اند. شده

7.   
و در ...» عينه و عيناً، دقيقاً، ب«به معني » 4و  2، 1«هاي  گزينهدر » راست« ةواژ

  به كار رفته است.» صاف و مستقيم«به معني  3 گزينة

8.  
هاي  / ديگر واژهشكل درست است.  نيبه هم »ايدر« يبه معنا» بحر« يامال

  تر، صبا، مدهوش، رهي، حاسد مهم اماليي: طربناك

9.  
» هالل«، به اشتباه به شكل »روا« يدر معنا» حالل« واژة 2 نةيگز تيب در

هاي مهم اماليي: بحر: دريا (بهر: براي)، منحني،   / ديگر واژهنوشته شده است. 
  مغنّي

10.   
هاي  / واژه زحي: زهي 4 گزينةبهر: بحر/  3 گزينةخاست: خواست/  2 گزينة
اماليي: نمط، ورطه، خويشتن، زهي مهم  

11.     
، نقش مفعولي دارد (مرا از بند غم نجات دادند.) اما در ساير 1  گزينةدر  »م«

  ها نقش متممي دارد. گزينه
  اين تازه برات را به من دادند. ←: اين تازه براتم دادند 2 گزينة
  ذات به من دادند. جلوةخبر از  ←ذاتم دادند  جلوة: خبر از 3 گزينة
  به من صبر و ثبات دادند. ←: صبر و ثباتم دادند. 4 گزينة

12.   
  .ها بايد مصراع و ابيات را مرتب كنيم در پيدا كردن نقش واژه

  مودت قابل تفسير نبود (نيست). آيات/ كه  نگردد   معلومسخن عشق به تقرير 
  فعل    اسنادي   نهاد   مسند                                

نهاد » ناله«، حرف اضافه است.) / »مثل«به معني » چون(«م متم» ابر: «1 گزينة

  نهاد)»= ناله« (چه چيزي خيزد؟
(من): مفعول / كوشش بسيار سودمند » م«: عشق او مرا به بند آورد: 2 گزينة

  مسند » سودمند«نامد( نشد): 
   …(صفت)  وحشي) را مرنجان كه اين مرغِ اليه مضاف( مندلِ  :3 گزينة

13.   
ي شوخ  اين ستاره». / «داغِ عشق«ٌاليه است در تركيب اضافي  مضاف»: عشق«

ي گروه  هسته» ستاره«يك جمله است كه »: به هر تجلّي خود مشرق دگر دارد
ش در نق» مشرق«نقش متمم قيدي دارد. / »: تجلي«نهادي و نهاد است. / 

 مفعولي آمده است.

14.  
واضح » صدف، او را در كنار خود پرورش داد.« ميخوان يصورت سؤال م تيب در

 ليتبد» او«به  يصورت سؤال كه در بازگردان ةشد مشخّص» ش«است كه 
  :اتياب يدارد. بررس يمفعول يِنقش دستور شود، يم

 ياست، لطافت فياگرچه لط  ،يقيرنگ) در آن جامِ عق لعل (سرخ يِم: «1 گزينة
  است.  اليه مضاف» او«  ،»تن او«در گروه » ِ او در آن جامه دارد، ندارد. را كه تن
 يِچگونگ ديشا  خود نگاه كند، يبايبه آن صورت ز نهييدر آ ارياگر : «2 گزينة

آمده است و  »يبرا« ةاضافپس از حرف » او» «او معلوم شود. ياحوال من برا
  متمم است. 

كه  ستين يچكسيام. ه ناله كرده يدست فراق تو بارها مانند ندر : «3 گزينة
شده است كه وابسته  ليتبد يي»او«به » ش» «او را مزن. ديبار به فراق بگو كي
  مفعول است. » ش« يعنيآمده است. » را«و پس از آن  ستين

 ينوش تو سخن ةچشم(نام شاعر) از  يكرمان يخواجو يوقت: «4 گزينة
پس  يبازگردان نيدر ا» او.» «چكد يم اتيهر نفس از سخن او آب ح د،يگو يم

  است.   اليه مضافآمده است و » سخن«از 

15.  
هستند كه با بن ساخته  تيب رسادةيغ يها واژه »شمار يب«و » خندان« يها واژه
مسند است و در گروه » خندان«، »گل خندان است« جملةاند. در  شده

  است.  يانيصفت ب »شمار يب« واژة ،»شمار يب يها رنگ«
  ) + اندني: خند (بن مضارع خندخندان

  + شمار (بن مضارع شمردن) ي: بشمار يب

16.  
 يدر معنا» ادبار« ةواژبا  »يخوشبخت ،يبخت كين« يدر معنا» اقبال« واژة

كه  »يمستغن« واژة نيب ييمعنا رابطة نيمتضاد است. ا »يبدبخت ،يبخت رهيت«
  برقرار است. » محتاج« واژةدارد و  »ازين يب« يمعنا

17.  
در  زين 4 نةيگز تينهاد است. در ب» گهر«، »بس گهر تابناك از او بدمد« جملة در

  نهاد است.» چشم« ،»اندازد يچشم خونبارش دفتر را در آب م« جملة
 يگروه مفعول هستة» سبزه«، »را بنگر رابيس ةسبز« جملة، در 1 نةيگز در

 3 نةيگزاست. در  اليه مضاف »ايدر« ،»ايمردم در«در عبارت  2 نةيگزاست. در 
آمده است، » در« اضافةكه پس از حرف » آب«، »در آب بنگر«در عبارت  زين

  متمم است.

18.   
اضافه  فك ةنشاندر مصراع اول، » را«و  اليه مضاف 2 گزينةدر بيت » ديدنش«

 فاصله ايجاد كرده است؛ بازگرداني بيت: اليه مضافاست كه بين مضاف و 
دانم كه از  دانم صفت (ويژگي) ديدار خداوند چگونه است اما اين را مي من نمي

  قرار هستيم. شنيدنِ خبرِ مالقات او بي

19.   
  اليه آيد = مضاف مي مموافق طبع

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  : دل: نهاد 1 گزينة
  : مير: منادا2 گزينة
 اليه باديه: مضاف: 3 گزينة

20.   
  حرف اضافه است.» به مانند«نقش متمم دارد، زيرا » يكي زلزله«

 هاخالصة دانش–چشمه-كردگار: به نام شيستا 1
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21.   
  در نقش قيدي به كار رفته است.» حقيقتاً«به معناي » حقيقت«

  مسند) ←هستي (خلّاق  خلّاقتو  ←: تويي خلّاق 1 گزينة
  )مفعول ←ها  {را} سازي (نقش ها نقشعجايب : 3 گزينة
 )مسند ←در بهار است (خندان  خندانگل از شوق تو : 4 گزينة

22.   
اند و تركيب  تركيب اضافي» صاحب پيرايه«و » حامل سرمايه«در اين بيت، 

 وصفي در اين بيت به كار نرفته است.
  شمار / تركيب اضافي: شوقِ تو  هاي بي : تركيب وصفي: رنگ2 گزينة
  باران ةقطر: تركيب وصفي: گهر تابناك / تركيب اضافي: 3 گزينة
هنگامه / تركيب   جا، آن همه كوچك، آن ةچشم: تركيب وصفي: 4 گزينة

 دريا ةهنگاماضافي: 

23.   
 ، اسنادي و گذرا به مسند است.»گشت«فعل 
  چشمه: نهاد / جدا: مسند / گشت: فعل اسنادي ييك

 ها نياز ندارد. ساير اجزا قابل حذف هستند و فعلِ جمله به آن

24.   
  مسند است.» دور«فعل اسنادي و » گشت«

25.    

  نقش متمي دارد.»  تو«، حرف اضافه است و »براي«به معني » را« 3 گزينةدر 
: مفعول/ ماه ببيند رخ خود را نشك شكن ، چون بگشايم ز سر مو: 1 گزينة
 رخ: مفعول به من 
  طعمه: مفعول مخور طعمه جز خسرواني خورش : 2 گزينة
 گردن: مفعول چو مفلس فرو برد گردن به دوش : 4 گزينة

26.    

 زيدوم ن تيسرعت است. در ب انِيب هيالف، منظور از تشب تيمصراع دوم ب در
» سبزه« يبرا يبخش جان يندارد، ول هيتشب تيو ب ستين هيادات تشب» چون«
  واضح است.    است، تيب ةنديگوكه » چشمه«خود  زيو ن

27.    

  است. آميزي  حس 4 نةيگز تيبودن در ب» سخن نيريش«

28.  
  :اتياب ريندارد. در سا استعاره 1 نةيگز تيب

  چانه.  يِاست از گود استعاره» هچ: «2 نةيگز
  .  ارياست از چشم  استعاره» نرگس: «3 نةيگز
  .ياست از م استعاره» آتش: «4 نةيگز

29.  
دارد، چرا كه حواس المسه آميزي  حس »فيلط ينوا«، عبارت 2 نةيگز تيب در

  است.  ختهيرا در هم آم ييو شنوا

30.   
  : خواب تلخ 1 گزينة
  : نرم سخن گفتن، گفتار سرد 2 گزينة
 : شنيدن بو4 گزينة

31.    

  دارد.آميزي  حس »نفس نيريش« بيترك

32.    

اند و مجاز  كار رفته خود به ياصل يها در معنا واژه همة 1 نةيگز تيب در: 1 گزينة
  وجود ندارد. 

  است.  بارويز ارياز  استعاره» ماه«: با توجه به مصراع نخست، 2 نةيگز
  است.  ارياز  استعاره» درخت گل: «3 نةيگز
 و قصد است.  شهيمجاز از اند» سر: «4 نةيگز
  

33.  
نسبت به او مشتاق و  يعنيتشنه بودن،  يندارد. نسبت به كسآميزي  حس تيب

است و  تشخيص »صبح دنِيدشنه كش«است.  هيكنا نيآرزومند بودن، و ا
  جناس دارند.  » تشنه«و » دشنه«

34.  
 تيخود به كار رفته است. در ب يقيحق يها در معنا واژه ةهم 1 گزينة تيب در

و در » عقل« يبه معنا» سر« 3 گزينة تي، در ب»قصد« يبه معنا» سر« 2 گزينة
مجاز  يبه كار رفته است كه همگ »ليفكر و م« يبه معنا» دل« 4 گزينة تيب

  هستند. 

35.   
 : تضاد: تلخ، شيرين / شكر (حلوا)، زهر2 گزينة
  به) : تشبيه: حلوا (مشبه)، زهر (مشبه3 گزينة
 : ديدار شيرينآميزي حس: 4 گزينة

36.   
شرمندگي و «كنايه از  3 گزينةدر بيت صورت سؤال و » سر در گريبان بودن«

 است.» خجالت كشيدن
  ر بودندر حال انديشه و تفكّ » سر فكرت به گريبان داشتن: «1 گزينة
ناراحت بودن و تأسف  » سر در گريبان بودن و خونِ دل خوردن: «2 گزينة

  خوردن
 خوشبو و معطّر بودن » مشك در گريبان داشتن: «4 گزينة

37.   
 نيست.آميزي  حس» تلخ بودن شراب«تلخيِ مي = 

 شنوايي و بويايي)  حس: شنيدن بو (آميختن دو 1 گزينة
  ) : تلخي غم (آميختن دو حس2 گزينة
 چشايي و شنوايي)  : شيرين سخن (آميختن دو حس4 گزينة

38.   
تشبيه: من (مشب (دمشب) ه)، سكندربه) ه 

  ج) جناس: ساقي، باقي
شنوايي و   سخن عشق (آميختن دو حس: ديدن صداي آميزي حسالف) 

  بينايي)
 تأديب شدن، تنبيه شدن ب) كنايه: گوشمالي ديدن 

39.   
تاج (مشبه ، (همشب) كنايه از » تاج سر كسي بودن«به)/ كنايه:  تشبيه: تو

و » سر، تاج «تناسب: »/ ارزشمند بودن، موجب سربلندي و افتخار بودن«
  »تاج، باج«جناس: »/  خوبان، دلبران«

40.   
  ، تشبيه به كار نرفته است.1 گزينةدر بيت  

  آميزي حس» سخنيشيرين : «2 گزينة
  تشخيص» تن ساحل: «3 گزينة
 نظير مراعات» سر، دوش، آغوش: «4 گزينة

41.  
در وصف  3 گزينة تياست اما ب رسان يخداوند روز كنند يم انيب اتياب ةهم
  .كند ينم يياست كه نزد خدا دعا يكس

42.  
سفاهت نااهالن از باب چهارم بوستان  ةدربار يداستان انياز م 3 گزينة تيب

  انسان از وصف خداوند است.  يناتوان ةدربار اتياب رياست. سا يسعد

43.  
 انيب 2 گزينة تيتواضع است. ب تياهم انيدر ب اتياب ةهم، 2 گزينة تيب جز به
خون  به كه بدخواه تشنه يياست: جا يتواضع در برابر دشمن، خوار: «كند يم

  »است. يو پست يتواضع كردن زبون ،يدار
  : چو شبنم بيفتاد مسكين و خرد (= تواضع و فروتني)1 گزينة
  : بلنديت بايد تواضع گزين (= تواضع و فروتني)3 گزينة
  : خود را فروتر نهادند قدر (= تواضع و فروتني)4 گزينة
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44.  
 گرانيمحبوب و د نيب ياسيصورت سؤال، ق تيهمچون ب زين 3 نةيگز تيب

 ني. ارديگ ينم يجز محبوب در دل عاشق جا به چكسيه ديگو يدارد و م
  . ستين اتياب گريدر د سهيمقا

  وفايي نمودنِ معشوق دن و بير: دلبري ك1 گزينة
مند شدن از لطف  : به كامِ دل رسيدن در دورانِ با صفاي ممدوح و بهره2 گزينة

  و عنايت وي.
  شاعر و كاري به كار ديگران نداشتن. عارفانة: داشتنِ وقت خوش و 4 گزينة

45.  
نه آن  يول ست،ين بيمردم رفتن ع دنِيبه د: «ميخوان يم 1 نةيگز تيب در
 تيرعا ديمردم با دارياعتدال را در د يعني، »بس است نديكه به تو بگو يقدر
» مردم را بِيو نه ع ديخود را د بِيع ديبا« كه نيا دربارة ات،ياب ري. در ساميكن

  صحبت شده است. 

46.  
با عبارت صورت سؤال  ييلزوم راستگو انيدر ب اتياب همة، 1 نةيگز تيب جز به
ولو به  د،يبگو يسخن خواهد ياز مخاطب م 1 نةيگز تيهستند. ب دهيعق هم

  دشنام، چه راست و چه دروغ. 

47.  
را توانا كرده  »فيخاك ضع«كه  داند يم ي، شاعر خداوند را كس2 گزينة تيب در

ن از خاك اشاره انسا نشيصورت سؤال، به آفر تيمثل ب زين تيب نياست. در ا
  شده است.

انسان  يمند بودنِ ملكت و سلطنت انسان در زمين (جانشينش: ارز1 گزينة
  ها) سلطنت همةبراي خدا در زمين و برتريِ آن بر 

  : خود را حقير و ناچيز پنداشتنِ عاشق در برابرِ معشوق3 گزينة
  صورت و ظاهر و بيانِ عشقِ حقيقيِ عاشق. ي: نف4 گزينة

48.   
كند و  به تواضع و ترك غرور توصيه مي» 4و 3، 1«هاي  مفهوم كلي ابيات گزينه

  مفهوم بيت دوم تقريباً عكس آن است.

49.  
  صيف محبوب يا ممدوحمفهوم مشترك ابيات مرتبط: ناتواني عقل در تو

  : تقابل عقل و عشق و ناتواني عاقالن از بيان عشق1 گزينةمفهوم بيت 
  : اي چشمِ عقل خيره در اوصاف روي تو (= ناتواني در توصيف محبوب)2 گزينة
  : خرد حيران در آن وصف و بيان است (= ناتواني در توصيف محبوب)3 گزينة
 آيي (= ناتواني در توصيف محبوب) گنجي در وصف نمي : در عقل نمي4 گزينة

50.  
آمده است. معناي بيت صورت سؤال چنين  2 گزينةمفهوم بيت صورت سؤال در 

گسترانم (جاري  كه چين و شكن مويم را مي : هنگامي]گويد چشمه مي[« است:
  »تواند صورت خود را در من تماشا كند. شدن چشمه)، ماه مي

51.   
 4 گزينةو مفهوم بيت » رنكوهش غرور و تكب«مفهوم مشترك ابيات مرتبط، 

 توصيه به اين است كه نبايد فريب مال و مقام دنيا را خورد.

52.   
ا مفهوم مشترك است ام» اشتياق«ناتواني شاعر در شرح  1 گزينةمفهوم بيت 

بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط، عجز گوينده در توصيف عظمت كردگار 
 ي است.هست

53.   
ا بيت است. ام» رساني  روزي«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط 

هايش را در اختيار افراد  ، بيانگر اين مفهوم است كه خداوند نعمت2 گزينة
 ها نيز به مستمندان ببخشند. منعم (ثروتمند) قرار داده است تا آن

54.   
ا است. ام» رساني خداوند روزيرزاق بودن يا «مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

 است.» قناعت و راضي بودن به رزق مقرّر«توصيه به  4 گزينةپيام بيت 

55.   
هاي مرتبط، توصيه به صداقت و پرهيز  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و بيت

» ها حقايق و واقعيت«پنهان نكردن  4 گزينةگويي است، اما مفهوم بيت  از دروغ
 است.» حقيقت يا واقعيت«به معني  4 گزينةدر بيت » راستي«است؛ 

56.   
گويي است اما  عبارت صورت سؤال در بيان پرهيز از دروغ و توصيه به راست

 گويي تحسين شده است. دروغ 3 گزينةدر بيت 
  گويي : نكوهش دروغ1 گزينة
  گويي : ترجيح صداقت بر دروغ2 گزينة
 ورزي) كافري است (نكوهش دروغ و طمع ةسرماي: دروغ 4 گزينة

57.   
بخش حقيقي  روزي«سفارش عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط اين است كه 

به اين  2 گزينةا در بيت خداوند است و روزي را بايد از خداوند طلب كرد، ام
 موضوع اشاره شده است كه هر مخلوقي روزي مقرر خود را خواهد داشت.

58.   
پوشي و  رت سؤال و ابيات مرتبط، تأكيد بر عيبمفهوم مشترك عبارت صو

روي آوردن به درگاه حق براي بخشودگي و «توصيه به  4 گزينةمفهوم بيت 
 است.» پاك شدن گناهان

59.   
آسمان الجوردي است؛ در بيت » نيلوفري ةپرد«در بيت صورت سؤال منظور از 

 آسمان آبي يا الجوردي است.» سپهر كبود«نيز مقصود از  2 گزينة
  گل نيلوفر » نيلوفر: «1 گزينة
 روزگار : سپهر 3 گزينة
  روزگار » سپهر: «4 گزينة

60.   
شاعر  4 گزينةديگر افتادگي و فروتني ستوده شده است ولي در  گزينةدر سه 

  ام، چه كنم؟ گويد كه از نگاه تو افتاده به محبوب خود مي

  
61.   

ور /  منحوس: ناميمون / مذموم: نكوهيده، زشت، مذمت شده / محظوظ: بهره 
  مخذول: خوار، زبون گرديده

62.  
 فيخون شد و جان ضع دهياست: دل رفت و د يماض 3 گزينةدر » ماند« فعل

 ريدوست كنم. در سا يآن مانده است كه آن را فدا يماند، كه آن هم برا
  : ها نهيگز

  آن است كه ...  هيشب»: بدان ماند: «1 گزينة
  ست؟يبه چ هيشب»: به چه ماند؟: «2 گزينة
  است.  هيشب ييبه جا» ماند: ييبه جا: «4 گزينة

63.   
  مولع: شيفته، بسيار مشتاق، حريص، آزمند

  اصل، ناممكن : محال: دروغ، بي2 گزينة
: تيمار: غم، انديشه، تيمار داشتن: غمخواري و محافظت از كسي كه 4 گزينة

  بيمار باشد.

64.   
نياز / تيمار:  آزمند: مولع، حريص / دروغ: محال، سخن بي اصل / مستغني: بي

  خدمت و محافظت از كسي كه بيمار باشد، انديشه

65.   
  رسته: رهاشده، نجات يافته / مياسا: آسوده نباش، آرام نگير

  اند. ديگر درست معني شده ژةواپنج 

 خسرو - از آموختن، ننگ مدار 2
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66.   

است » اعراض كردن، برگشتن، دورشدن«به معني  1 گزينةدر بيت » گرديدن«
تحول، دگرگون «به معني »  4و  3، 2«هاي  اما در عبارت صورت سؤال و گزينه

  به كار رفته است.» شدن و تغيير يافتن

67.   
و در ساير عبارات به » روي آوردن«به معني  4 گزينةدر عبارت » گرديدن«

  آمده است.» تغيير يافتن و دگرگون شدن«معني 

68.   
ي مخزول نادرست است كه امالي درست آن چنين است:  واژه 1 گزينة در 

  ندارد.ها غلط اماليي  مخذول در معناي خوار و زبون شده. ساير گزينه
لهو و لعب، رهاورد، نصيب، هاي مهم اماليي: مغلوب، استرحام،  ديگر واژه

  حجب، في الجمله، معاصي، مسكر

69.   
  :هاي ديگر تشريح گزينه

   مألوف  معلوف: 1 گزينة
   بحر مودت  بهر مودت: 2 گزينة
  مخذول  مخزول: 4 گزينة

هاي مهم اماليي: منسوب (نسبت داده شده)، حسد، جاهالن، غالب،  ديگر واژه
 بندگي، صواب (مصلحت، درست)، نفاذحماقت، طبع، صريح گفتن، 

70.   
» د«اند و معناي تمام واژگان گروه  ، درست معنا شده»ب«هاي گروه  تمام واژه

  نادرست است.
  الف) هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغي، جمعيت مردم

  درنگ ج) ارتجاالً: بي
   اندام طلب رحم كردن/ تكيده: الغر و باريك ،د) استرحام: رحم خواستن

71.  
  .است »الملك توسي  نظام  خواجه«از » نامه سياست«

72.   
  فصاحت امالي درست واژه: فساحت

زايل كننده (نابودكننده)، حميت (مردانگي)، مدح و ستايش، مذمت و نكوهش، 
  روي، منسوب، حلم و بردباري سخاوت و بخشش، افراط و زياده

73.   
  اند: پايه امالي درست واژگان بر اين

  مخذول مخزول الف) 
  طباع ب) تباع 

  هاي مهم اماليي: مألوف، محظور، رسايل، محظوظ واژه

74.  
  و بر حذر هستند.   زياز غرق شدن بر گر عاقالن

75.  
 تيب نيدر ا ينادرست نوشته شده است. قاآن 2 گزينة تيدر ب» مغلوب« ةواژ

هرگز بر  كنند، يهرگز وهم و گمان تو را محصور نم: «ديگو يخطاب به خداوند م
  .» كنند يتو غلبه نم

76.  
در متن صورت سؤال نادرست » مخذول«و » غالب« ،»نداختيب« يها واژه

  اند.  نوشته شده

77.   
هاي مهم اماليي: مستغني، ضايع  / ديگر واژهقرابت (خويشاوندي) غرابت 

  گذاشتن، محال

78.   

نادرست است. امالي صحيح آن » بيانداخت« ةواژامالي رسم الخطي 
، مالطفت و مهرباني، هاي مهم اماليي: ملحد و بي دين / واژه است.» بينداخت«

 ي وافر، طبعي نافربحر مودت، حظّ

79.    

دهد يا كرايه  نمط: روش، نوع/ مكاري: كسي كه اسب و اشتر و االغ كرايه مي
  بدانديش، بدخواهكردن/ بدسگال:  كند./ تقرير: بيان، بيان مي

80.    

كردن، فرستادن كسي به جايي/ مألوف: خوگرفته / مندرس:  كردن: روانه گسيل
  كهنه، فرسوده

81.   
ساده » دبستان، خلبان و دشوار«است و  وندي ةواژ» دماغه«، 2 گزينةدر 

  واژگان ساده هستند. ةهمها  هستند. در ساير گزينه

82.   
  مركّب وجود ندارد. ةواژ 1 گزينة در

  واژه  3» نام سخن، نيك شكردهان، شيرين«هاي مركّب:  : واژه2 گزينة
  واژه  4» نوش كش، پياله پوش، قرابه خطابخش، جرم«هاي مركّب:  : واژه3 گزينة
  واژه  2» فروش تيزهوش، مي«هاي مركب:  : واژه4 گزينة

83.  
 يكه در آن به معن 1 گزينة تيجز ب دارد، به يفعل يمعنا اتياب ةهمدر  »نهاد«
  به كار رفته است. » سرشت«و » ذات«

84.  
است،  يشده حالت اما و اگر دارد و مضارع التزام فعل مشخّص 2 نةيگز تيب در

  شده است.  مشخّص يفعل مضارع اخبار ها نهيگز رياما در سا
  :اتياب يبررس
  اورد؟ياز من ب يامي) به حضرت تو پتواند ي(م اردي يم ي: چه كس1 نةيگز
 يسالم من را چه كس د،يبنما يدر رسالت خود، كسالت مي: اگر نس2 نةيگز

  برساند؟
  است.  يمضارع اخبار» دارد: «3 نةيگز
هوس، همه  ني. سلمان، در اي: تو مرا به روز وصل خود وعده داده بود4 نةيگز

  .شمارد يرا روز م رهيت يها شب

85.  
  ي) + ا + وار + »دنيسز«: سز (بن مضارع يسزاوار

  ) + ا »دنيبيز«(بن مضارع  بي: زبايز
  ـِش + مند») + دانستن«: دان (بن مضارع دانشمند

  ي) + يانجيـَنده (+ گ م») + نوشتن«(بن مضارع  سي: نويسندگينو

86.  
  ساختمان ساده هستند. با  ييها واژه» مشوق«و » پرتو« يها واژه
  : يوند يها واژه

 ي+ ( راي: پشيراي/ پرستار: پرست + ار / پ ي: خواست + گار + يخواستگار
   ي: خانه + (گ +) ي) + ش / گفتار: گفت + ار / خانگيانجيم

  مركّب: يها واژه
  + پرور دي: شهدپروري/ شه زي: روح + انگزيانگ  روح
  : مركّب  -  يوند يها واژه
: سد + ي/ سدساز ي+ ده +   : سامانيده /  سامان ي+  نينش : شب + ينينش شب
   ياز + س

87.  
  ها: مصراع رسادةيغ يها واژه
  + ه / چشمه: چشم + ه / روان: رو + ان دي: ددهي: د1 نةيگز
  ي: بد + نام + ي/ بدنام ي: رند + ي: رند2 نةيگز
  جمع نشانة» ان«+ پرست +  ي: مپرستان ي: م3 نةيگز
  ندارد. رسادهيغ يا : واژه4 نةيگز

88.  
  :ها نهيگز يبررس
در » ما ريساغرگ ريپ ديمر«و » همه رندان«، »خمار ةخانرهن « يها : گروه1 نةيگز
و » رندان«هست:  رسادهيغ واژة كيهست كه در دو گروه آخر، هر كدام  تيب

  . گنجد يصورت سؤال نم ةخواستدر  كدام چيكه ه »ريساغرگ«



  
 

12 

ات
دبيــ

ا
ـــكن 

ور 
ك

د: 
(ك

30
94

( 

محلّ بحث است. در » ما ريشبگ ةنال«و » دلسوز مرغ ةنال« يها : گروه2 نةيگز
 يهسته است كه ساختار وند» ناله«، »دلسوز مرغ ةنال«مصراع نخست، در گروه 

مركّب » دلسوز« نيآمده است. همچن» ه«با  »دنينال«بن مضارع » نال«دارد: 
است. در مصراع دوم، در گروه » سوختن«كه بن مضارع » سوز» + «دل«است: 

 »ريشبگ«از » دلسوز« يجا قاعده هست، منتها به نيهم زين» ما ريشبگ نالة«
كه بن مضارع  »ريگ» +  «شب«استفاده شده است كه آن هم مركّب است: 

  است.  » گرفتن«
» ان«كه وند  »شانيدرو« يها واژه ،»طاقت يب شانيخون درو«: در گروه 3 نةيگز

 ديدقّت كن اوالً ياست، ول يدارد وند »يب«كه وند  »طاقت يب«جمع دارد و  ةنشان
است  يتيصورت سؤال به دنبال ب ،يساده است و در ثان» خون« واژةگروه  نيدر ا

  وجود داشته باشد.  رسادهيغ ةوابستبا هسته و  يكه در هر دو مصراع آن، گروه
آمده است كه در  تيدر ب» ما ريتقص«و » عذرخواه بندگان«: دو گروه 4 نةيگز
ساختار » عذرخواه: « هر دو ساده يدر دوم ياست ول رسادهيهر دو واژه غ ياول
  است.  يوند» بندگان«دارد و » خواستن«بن مضارع » خواه» + «عذر«

89.  
دارد. در  »يوند«است ساختمان  يانيكه صفت ب» نگران« ةواژ 1 نةيگز تيب در
» ها سال« واژةمتمم نشسته است.  گاهياست و در جا يوند »دهيد« واژة 2 نةيگز

 جملةدر  4 نةيگزآمده است و در  دياست كه در نقش ق يوند 3 نةيگزدر 
  و نقش نهاد دارد. مركّب  - يوندساختمان  »يرخ ماه«، »قاتل من است يرخ ماه«

90.   
  »، حرمت، قبيله، ايمنتابستان، اطاعت، بيگانه، بنگاهبيابان، «هاي ساده:   واژه

91.   
 »حرم، حريم، حرمت: «1 گزينة
 »حرم حريم،» / «راهرو، ره: «2 گزينة
 »قدر، مقدار: «4 گزينة

92.   
 در هر دو مصراع اين بيت، فعل دعايي است.» باد«فعل 
  فعل امر : وفاداري كن( بكن: انجام بده)1 گزينة
  فعل امر : بكن، انداز(بينداز)2 گزينة
  فعل امر : بده4 گزينة

93.   
 امر است.» ده: بده«در اين بيت فعل 

  نفروش (فعل نهي) : مفروش 1 گزينة
  نگذار (فعل نهي) : مگذار 2 گزينة
  نگذار (فعل نهي) : منه 4 گزينة

94.  
 نيپس وابستة» عرب« واژة، »شعر عرب« بيصورت سؤال و در ترك تيب در

واژه  نياست كه ا» عرب يساق« بيو در ترك 2 نةيگز تياست. تنها در ب
  است.  نيپس وابستة

 مفعول.  4 نةيگزنهاد است و در  3 نةيگزواژه متمم است، در  نيا 1 نةيگز تيب در

95.     
  فعل ماضي استمراري » كرد ديد و مي نمي«ماضي ساده/ » بود: «4 گزينة

  ديگرهاي  گزينهتشريح 
  دانم (مضارع اخباري) نمي ←: ندانم 1 گزينة
  رساند (مضارع اخباري) مي ←: رساند 2 گزينة
  شود (مضارع اخباري) نمي ←: نشود 3 گزينة

96.   
خوري و : «3 گزينة»/ خرابي و آباد: «2 گزينة»/ پيشين و پسين: «1 گزينة
  »نخوري

97.   
 پارادوكس  زيان بازار محبت سود است

  تشبيه » بازار محبت«و » بازار جهان«

98.   
 در يك معنا به كار رفته است. 3 گزينةدر هر دو مصراع بيت » داد« ةواژ

  : باد (هوا) / باد (باشد)1 گزينة
  »قرارداد«دوم: » نهاد«، »فطرت و وجود«اول: » نهاد«: 2 گزينة
  »بدهد«دوم: » داد«، »حق، انصاف«اول: » داد: «4 گزينة

99.    

  ديگرهاي  گزينهتشريح 
دوم در مصراع دوم، مجاز از قصد و » سر«در مصراع اول و » سر«: 2 گزينة

  انديشه 
  قدح است.» بنوش«: قدح مجازاً شراب/ مفعول فعل 3 گزينة
  : جهان مجازاً مردمِ جهان4 گزينة

100.    

تشبيه (اين بيت » گندم خال»: «ب«/ بيت  »بازار و بيزار«جناس»: الف«بيت 
دراز تنها بيتي كه حسن تعليل دارد، علت گردن »: ج«/ بيت  ).تلميح هم دارد

داند كه علتي است شاعرانه و ادبي  آهوي صحرايي را كمند زلف يار مي كردن
 - 2ها  دست -1دو معنا دارد: » دستان«ايهام: »: د«(بيت تشبيه هم دارد.)/ بيت 

تلميح به داستان حضرت »: هـ«نيرنگ و فريب (بيت جناس هم دارد.)/ بيت 
  موسي (ع)

101.   
از غم  3 گزينة اام ،گويد ميسخن  توم آدميحاز سرنوشت م» 4و1،2«هاي  گزينه

  گويد. ميو اندوه شاعر سخن 
  : نوشته، جاودان ديگر نگردد (= قابلِ تغيير نبودنِ قضا و قدر)1 گزينة
  كارها از قضا و سرنوشت است.) همة: ز چرخ آمد همه چيزي نوشته (= 2 گزينة
 : ز چرخ آمد قضا نز كام مردم (= قضا و سرنوشت از روزگار است و4 گزينة

  مطابقِ كام و آرزوي مردم نيست.)

102.   
ها  كند كه بايد از آن عبارت داده شده، همنشين و هم صحبت بد را نكوهش مي

هاي مختلف تكرار  هم همين مفهوم را با بيان» 4و1،3«هاي  گزينهدوري جست. 
كند كه  دوري و فاصله گرفتن از ياران يكرنگ را نفي مي 2 گزينةكنند.  مي

  قرابت معنايي با عبارت مورد سؤال ندارد.

103.   
شود و كفران نعمت  در بيت مورد سؤال شكر نعمت باعث افزوني نعمت مي

آورد. اين معني در  عكس دارد و نعمت را از چنگ انسان بيرون مياي  نتيجه
 3 گزينةبه نوعي مطرح شده است. بيت هم » 4و  2، 1«هاي  هاي گزينه بيت

 نياز است. كند كه خداوند از سپاس بندگان بي بيان مي

104.   
 از را انسان و دارند تأكيد بد نشين هم منفي تأثير بر »3و1،2«هاي  گزينه ابيات

 دنيا نكوهش با 4 گزينة بيت مفهوم./ دارند مي باز بدكاران با معاشرت و دوستي
 آوردن دست به و نوعان هم به كردن محبت و نيكي به را ها انسان دوستي،

  .كند مي ترغيب ها آن دل

105.   
، به 4نشين خوب اشاره دارند ودربيت به تأثير مثبت هم» 3و2«هاي گزينهابيات 

هاي  ، عاشق از سختي1گزينةنشين بد تأكيد شده است. در بيت  تأثير منفي هم
  كند. عشق معشوق شكايت مي

106.   
 كسي بخت خوش و است خير مطابق و درست »حكيم پند«: گويد مي 2 گزينة
 با شاعر »4 و 3 ،1« هاي گزينه اما كند،  گوش رغبت و رضا با را پند كه است

  .هستند نشنو پند طريقي به يك هر كه روست روبه كساني

107.   
نشين نامناسب  تأثير منفي هم به »4و1،2« هاي گزينه و سؤال صورت عبارت در
دليلِ بسياريِ  ، شاعر به3 گزينةدر  .است شده اشاره آن عواقب و حسادتو 

  برَد. به مردگان حسد مي ،رنج و آفت زندگي
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108.   
 آن دشمنانِ با كه كسي با دوستي از بايد انسان كه كند مي اشاره گزينه اين در

 از پرهيز ابيات ساير در كه حالي در كند پرهيز كند مي نشيني هم كس
 و نصيب چيزي بدي جز بدان از كه چرا است شده توصيه بدان با نشيني هم
  .برد نخواهد بهره
درد و  گونه كه گرگ پوستين را مي آموزي، همان : از بدان فقط بدي مي1 گزينة

  كند. هرگز پوستين دوزي نمي
آهنگران، آتش و دود ار هر كران به تو خواهد  ةكور: در هنگام عبور از 3 گزينة

  رسيد. (تأثير منفي همنشين نامناسب)
  : اولين پند پير و مرشد اين است كه از دوست نامناسب پرهيز كنيد.4 گزينة

109.   
اي فرزند، حاللت نكنم اگر مطربي و مسخرگي «اين بيت با توجه به عبارت 

ارائه شده است و مفهوم آن چنين است كه  1فارسي  24ي  صفحه» سازي پيشه
كني و كارهاي   براي گرفتن داد خود از ديگران بايد مطربي و مسخرگي پيشه

نيز مفهوم مشابه اين بيت وجود  2 گزينةجدي و عادي را كنار بگذاري. در بيت 
  دارد.

110.   
من گوش شنوا ندارم، با چه كسي سخن «گويد كه:  ميدر عبارت مورد سؤال 

نپذيرفتن «، كه مفهوم آن »خواهي نصيحت كني گويي و چه كسي را مي مي
خواهد كه  گو مي هم از نصيحت 2 گزينةاست. در بيت » نصيحت و پندناپذيري

  است.» نپذيرفتن نصيحت«گويي را كنار بگذارد و مفهوم اين بيت نيز  نصيحت
  ان بايد به پند و اندرز ديگران گوش كند.: انس1 گزينة
دل   : اگر ظواهر را كنار بگذاري و به گوش ظاهري توجه كني، با گوش3 گزينة

  ذوق معنويت را درك خواهي كرد.
  ، اگر شنوا هستي به پند و اندرز توجه كن.: اي فرزند4 گزينة

111.   
  ويي.مفهوم عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: نكوهش رياكاري و دور

: تأثيرات منفي فقر كه هنر را عيب و گندم را جو، جلوه 1 گزينةمفهوم بيت 
 دهد. مي

112.   
  نشيني با انسان بدگهر : توصيه به پرهيز از هم1 گزينةمفهوم بيت 

 رنگي مفهوم مشترك ساير ابيات: نكوهش رياكاري و توصيه به يك

113.   
توصيه به پرهيز از نشين بد و  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: تأثير مخرّب هم

  مصاحبت با افراد بد.
نشيني با افراد خوب (نمايان  : رسوا شدن افراد بد در هم1 گزينةمفهوم بيت 
  هاي افراد بد در مصاحبت با افراد خوب) شدن عيب

114.   
  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: گذرا بودن غم و شادي 

  ه دليل پايدار نبودن شادي: اظهار خرسندي به غم ب3 گزينةمفهوم بيت 

115.   
، پندناپذيري و نپذيرفتن »3و  2، 1«هاي  مفهوم عبارات صورت سؤال و گزينه

گويد كه  عاشقان، مي نغمة، با دعوت به شنيدن 4 گزينةپند و اندرز است. در 
  .شرط است كه به سخنان زيباي عاشقان به خوبي گوش كني

  

116.   
گويد و  در بيت صورت سؤال از تأثير مثبت موسيقي حتّي بر حيوانات سخن مي

باد بهاري دوباره جان   نيز شاعر معتقد است كه خاك با وزش 2 گزينةدر بيت 
بيش نيست.   گيرد؛ پس اگر انساني تحت تأثير اين نسيم زنده نشود، سنگي مي

  پذيري) (مفهوم مشترك تأثير

117.   
نشينِ  بر جدايي از هم صحبت بد و هم» و«و » هـ«، »ج«، »ب«ابيات مفاهيم 

نگري عاقالن،  آينده»: الف«/ مفهوم ساير ابيات: بيت  .نامناسب تأكيد دارند
  هاي دنيا توصيه به ترك تعلّقات و وابستگي»: د«بيت 

118.   
كس  به اين مفهوم اشاره دارند كه هيچ 4و  3، 1هاي  بيت صورت سؤال و گزينه

وشت در امان نمي ماند و در نهايت مرگ، همه را به كام از دست قضا و سرن
  هاي خود پرداخته است. توصيف زيبايي، شاعر به 2 گزينةاما در كشد  خود مي

119.   
در بيت » سر نهادن بر قدم«با مفهوم » تسليم شدن«كنايه از » سپر انداختن«

: 3 گزينة: توصيه به روي آوردن به حق و خدا / 2 گزينة/  تناسب دارد. 1 گزينة
  مردم همة: بخشش واقعي به 4 گزينةاعمال خود /  نتيجة واسطةشرمساري به 

120.   
بيان » تأثير سرنوشت و تقدير بر زندگي«، 2 گزينةدر بيت صورت سؤال و بيت 

: عاشقِ 3 گزينة: تأكيد بر نگه داشتن حد و اندازه/ 1 گزينة/  شده است.
  : تالشِ معشوق براي گرفتار كردنِ عاشق4 گزينةمعشوقِ زيباروي بودن/ 

121.   
مشتركاً در » است …عشق موجب از بين رفتن علم و دين و دل و «مفهومِ 

  بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط وجود دارد.
: اگرچه عاشقي غمگيني زياد به همراه دارد، اما شاعري 4 گزينةمفهوم بيت 

  كند. اين غم دراز را كم مي

122.  
  خاص روا دانستن.  ي: ظلم و ستم را بر شخصدنيرا كوتاه د يكس واريد

123.  
ممكن  ،يزياز اندازه نسبت به چ شيشوق ب: «ديگو يصورت سؤال م عبارت

 ريانسان تحت تأث ةديدممكن است  يعني» نشود. دهيد ها بياست باعث شود ع
هم آمده است  1 گزينةمفهوم در  ني. انديرا نادرست بب يزيتنفّر، چ ايعالقه و 

صد حجاب از  شود؛ يم انهنر پنه  غرض وجود داشته باشد، يوقت: «ديگو يكه م
هر چه دوستان : «ديگو يم 2 گزينة تيب.» شود يم دهيطرف دل بر چشم كش

: ديگو يم 3 گزينة تيب  .»ستيو سخن دشمنان معتبر ن كوستيبكنند، همان ن
 گزينة تيو شاعر ب» خو كرد. جز انعام پادشاه يزيجز خدا و چ يبه كس دينبا«
  . ستين ريذكه پندپ ديگو يم زين 4

124.  
  است.  4 گزينةصورت سؤال و  اتيمفهوم مشترك اب» پند دنِينشن«

  خبر بودنِ واعظ از حق و اسرار الهي : بي1 گزينة
  خبري واعظ از آن : آگاه بودنِ رند و عارف از راز و رمز الهي و بي2 گزينة
: شناختنِ قدر و ارزشِ پدر و گوش دادن به پند او موجب سعادت 3 گزينة

  شود. انسان مي

125.   
» نيكوكاري«مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط، توصيه به 

ع نيكي كند، نبايد توقّ گويد: كسي كه كار بد مي مي 2 گزينةا بيت است، ام
  داشته باشد.

126.   
يكسان بودن «ابيات مرتبط، تأكيد بر مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و 

 4 گزينةا در بيت است، ام» ظاهر و باطن و قول و عمل و نفي تظاهر و دورويي
  تأكيد شده است.» درستي درون يا باطن«  فقط به

127.   
مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط، نكوهش رياكاري است اما 

ت كه اگر بدي كني، نيكي نخواهي به اين مفهوم اشاره شده اس 1 گزينةدر بيت 
  بدي نيكي نخواهد بود. ةنتيجديد يا 

128.   
تأكيد  –ترين شرايط  حتي در سخت -در عبارت صورت سؤال به اميدواري 

گويد: آن  ، عكس اين مفهوم بيان شده است و مي3 گزينةا در شده است، ام
  رسد. كس كه اميد را كنار بگذارد به عزّت و بزرگي مي
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129.   
  بر رعايت حرمت پيران تأكيد شده است. 4 گزينةدر عبارت صورت سؤال و بيت 

  : حرمت و احترام هر كس وابسته به اعمالِ خود اوست.1 گزينة
  : پند ونصيحت پيرانِ با تجربه را گوش كن.2 گزينة
  : من به عشق معشوق پاي بندم و به جز عشق او هيچ آرزويي ندارم.3 گزينة

130.   
به اين مفهوم اشاره شده است كه نبايد  2 گزينةؤال و بيت در عبارت صورت س

هاي آن ناليد؛ زيرا هر دو ناپايدار و  هاي دنيا افتخار كرد و از ناخوشي به خوشي
  زودگذر هستند.

131.   
هاي  اين است كه نه از خوشي 4 گزينةمفهوم بيت صورت سؤال و عبارت 

  هاي آن بايد غمگين شد. زودگذر دنيا بايد خوش بود و نه از سختي

132.  
تأثيرگذاري موسيقي بر موجودات  3 گزينةمفهوم مشترك بيت صورت سؤال و 

 ذوقي است.  و نكوهش بي
  اختياري عاشق با ديدنِ معشوق  : بي1 گزينة
: 4 گزينةداند.  ا شورانگيز ميطبيعت رصداهاي  همة: عاشق حقيقي، 2 گزينة

 زند. داود طعنه مي نغمةون به اين روزگار، هر صوت و صداي ناموزدر 

133.    
، پرهيز و دوري كردن از افراد نادان و ناجنس است كه با  4و  3، 2مفهوم ابيات 

» صحبت بد جدايي جدايي بياموزمت كيمياي سعادت / ز هم«توجه به بيت 
هاي خردمند  گويي انسان ، به خاموشي و سنجيده1بيت اند. مفهوم  ارائه شده

 اشاره دارد.

134.  
و مرگ انسان اشاره شده  يقضا و سرنوشت در زندگ ريثأبه ت ت،يهر دو ب در

: افسوس 3 گزينة: راضي بودن به قضا و سرنوشت/ 2و 1هاي  / گزينه است.
 خوردن به خاطر از دست رفتن جواني

135.   
شمن اشاره دارد كه از دمفهوم بيت سؤال به آرامش و آسايش پس از دفع 

  نيز همين مفهوم دريافت مى شود. 2 ةگزين
  از وفاي ديگران است. خوشتر : جفاي معشوق1 گزينة
  دوستي گرفتن از عقل و خرد نيست. ه: دشمن را ب3 گزينة
  دشمن، دوست تو شود مواظب حيله و نيرنگش باش. وندشاي: اگر خو4 گزينة

136.  
  ، زمين پست، هالكت: مهلكهورطه
  چه مردم را مشغول كند. آن ،يو سرگرم ي: بازلهو

  ها: معاني كامل واژه
اي كم  يله: رها، آزاد؛ يله كردن: تكيه دادن/ اوان: وقت، هنگام/ پالس: جامه

زي/ دوات: مركّب ارزش، گليم درشت و كلفت/ دانگ: بخش، يك ششم چي
  دان، جوهر

137.  
 ش،يپست / بدسگال: بداند ني: ترسناك / ورطه: مهلكه، هالكت، زمدر زهره

  يشادمان ،يبدخواه / طَرَب: شاد

138.  
  يبخت رهي: كنج / حجب: شرم  / ادبار: تغولهيب

139.  

 نيو در ا» درست« يدر معنا 2 نةيگز تيجز ب به اتياب همةدر » راست« واژة
  آمده است. » چپ«جهت، در برابرِ  يدر معنا تيب

140.  
نوشته » بهر«به اشتباه به شكل  »ايدر« يبه معنا» بحر« ةواژ 4 نةيگز تيب در

هاي مهم اماليي: طامات، شطح، تسبيح، طيسان،  / ديگر واژهشده است. 
  صوفي، خار

141.   
  ها: موارد غلط و امالي درست آن

  قرابت  غرابت: 1 گزينة
  مغلوب : مقلوب 2 گزينة
  مسخرگي گي  : مسخره3 گزينة

142.  
و از او  دهد يشاعر مخاطب را نسبت به گذشت زمان هشدار م 4 نةيگز تيب در
 نيا اتياب رينشده است. در سا ريهرچه زودتر توبه كند، تا د خواهد يم

  وجود ندارد.  ها هيتوص

143.  
  :ها نهيگز يبررس
، »اند ها را به هر سو فشانده سوخته، پرها و بال يها پروانه« جملة: در 1 نةيگز

  پروانه نهاد است. 
  مسند است.» رسوا«، »خلق گردد ياو، رسوا« جملة: در 2 نةيگز
  است.  اليه مضاف» دوستان«، »طاق دل دوستان«: در گروه 3 نةيگز
  مفعول است.  »نيتي«، »هر لحظه دارم نيتي«عبارت : در 4 نةيگز

144.   
، 2 ةگزينآميزي دارد. / در  حس 1 ةگزينشنيدن بو و زنگ در  1 گزينةدر 

  به معناي حيله و مكر و نيرنگ است.» آميزي رنگ«

145.   
/ : دمادم، دعاگويان» مركّب -وندي«هاي  واژه» شكربار«ب: مركّ ةواژ: 1 گزينة
 ةواژ: 3 گزينة/ ري روييمركّب: پ -وندي واژةندارد،  بمركّ ةواژ: 2 گزينة
 ةواژ: 4 ةگزين/ مركّب: سيه مستي، گران خوابي -هاي وندي واژهب: هشيار، مركّ
 خانه ب: ظلمتمركّ

146.   
  آميزي/ جناس ندارد. شيرين دم: حس
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  : دل [چون] خاك راه: تشبيه/ دست نسيم: تشخيص1 گزينة
استعاره از » كبكان«شد: اغراق/  گريه، دريا گرد من درست مي : از2 گزينة

  »زيبارويان«
مصراع دوم تضمين شعر حافظ است كه حزين » / د«و » ر«آرايي  : واج3 گزينة

  الهيجي از آن استفاده كرده است.

147.  
را در  اري يجا تواند ينم كند يم انيصورت سؤال، ب تيمثل ب زين 3 نةيگز تيب

 اتياب ريدر سا ،يياز قرابت معنا زانيم نيبدهد. ا گريد يزيبه چ رش،يضم
  . ستين ها نهيگز

148.  
صورت سؤال، مخاطب را به خوردن  تياست كه همچون ب 3 نةيگز تيدر ب تنها

  . كند يم هيتوص كويخوب و ن يها خوراك

149.  
 ريكه در بند قضا و قدر بماند و ز ستين يكس ديگو ي، شاعر م1 نةيگز تيب در

 ري. اما در ساكند يدگرگون م زيچرخ را ن يبار ظلم آن برود، اگر الزم شود، حتّ
  شيقضا و قدر و سرنوشت از پ ريشده است كه انسان همواره اس انيب ات،ياب
  خود است.   شدة نييتع

150.  
  مفهوم مشترك ساير ابيات: خودستايي و خودشيفتگي شاعر

 دانستن غم و درد عشقگرايي و ارزشمند  : غم2 گزينةمفهوم بيت 

151.  
هاي خود و پرهيز از  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: تأكيد بر ديدن عيب

  جويي ديگران  عيب
هاي خود را بايد از زبان دشمنان (مخالفان) شنيد،  : عيب1 گزينةمفهوم بيت 

 كنند. هاي ما خودداري مي زيرا دوستان از بيان عيب
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152.  

كر شآن است كه  »4و  3، 2«هاي  مفهوم مشترك مصراع صورت سؤال و گزينه
، شاعر به مخاطب 1 گزينةكه در  شود، درحالي نعمت باعث افزايش نعمت مي

به شكر اين نعمت مردم را از در  ،چون خدا تو را محتاج كسي نكرد ،گويد مي
  خويش مران.

153.   
 گزينةكه در سه  به تواضع هنگام پيري توصيه شده است، حال آن 3 گزينةدر 

 ديگر بر كمك به نيازمندان تأكيد شده است.

154.   
، پندناپذيري و نپذيرفتن »3و  2، 1«هاي  مفهوم عبارت صورت سؤال و گزينه

گويد  عاشقان، مي نغمة، شاعر با دعوت به شنيدن 4 گزينةپند و اندرز است. در 
  .كه شرط است كه به سخنان زيباي عاشقان به خوبي گوش كني

155.   
  است. » نشيني با بدان تأثير هم«صورت سؤال و اين دو بيت، مفهوم مشترك عبارت 

نشيني  هم مانند شب و ماه با زيبارويان چيني و بيت الف: سياهان حبشي
  كردند. مي

  شود. مند مي نشيني معشوق بهره بيت ب: كسي كه خوش اقبال باشد از هم
  بيند. بيت د: عارف و انسان كامل هرگز آسيب نمي

  
156.  

  ها درست است. واژه بقية. معني درآمدند: وارد شدند

157.   
دهنده، كسي كه  زبر و درشت/ مكاري: كرايه ةپارچستبر،  ةپشمينپالس: گليم، 

اسب و شتر و غيره به كرايه دهد./ اهليت: شايستگي، لياقت، شرافت، 
  سزاواري، استحقاق

158.  
  جاي پوست كندن كن گرمابه، كشتارگاه، مسلخ: رخت

159.   
  فراغ: آسايش، فرصت، آسودگي، دست از كاري كشيدن

160.  
  جنگ   : سرنوشت / غزا: نبرد،قضا

كه  خت؟يبود كه سرنوشت انگ يا چه فتنه ني: اپرسد يم 3 گزينة تيدر ب شاعر
  كرد؟ اهيناز س ةسرمنرگسِ مست او را با  ،يشگريمانند آرا

161.  
اشتباه » و عبور دادن گذراندن« يبه معنا» گذاردن« واژة 2 نةيگز تيب در

  نوشته شده است.

162.   
  است.» فراغ«امالي صحيح كلمه 

163.   
  است.» بهر«امالي صحيح كلمه 

164.  
برهنگي /  گي  ديوانگان/ برهنه گان  گذاردن/ ديوانه  گزاردن در حمام

عذر خواستن/  مسلخ / عذر خاستن  عذاب قرض/ مصلخ  عذاب غرض 
  برپاي خاستن برپاي خواستن 

165.  
  ها: موارد غلط و معناي درست آن

  ها بختي ها، نيك بركات: افزايشالف) 
 ج) اهليت: شايستگي، لياقت

166.  
  » است. نيدرشت چن يرسم سرا: «ميخوان يصورت سؤال م تيب در
 تياست. در ب اليه مضاف» گل« 1 گزينة تينهاد است. در ب» رسم« ت،يب نيا در

 تيمتمم است و در ب» غصه« 3 گزينة تيمفعول است. در ب »بيس« 2 گزينة
  . دينهاد است: خط بنفشه، گرد عارضِ بستان دم» خط« 4 گزينة

167.  
. ستندين يلزوماً اسناد شوند، يساخته م» شدن«كه از مصدر  يافعال ديكن دقّت
آمده است كه  »شد يگذشت، سپر« يدر معنا» شد« زين 2 نةيگز تيدر ب
  :ها نهيگز ي. بررسستين ياسناد

» غالم نيكم«، »غالمِ او شدم نيكم ش،يبه رغبت خو« جملة: در 1 نةيگز
  است كه نقش مسند گرفته است.  يگروه
 ريضم ،»ينيخواجه، آن گذشت كه مرا در صومعه بازبب اي«: در عبارت 2 نةيگز
  نهاد است. » آن«
  مسند است. » سرد« ةواژ، »دل از محبت سرد شد نيا« جملة: در 3 نةيگز
 »ليما« واژة، »شدم. ليتو ما يمن اكنون همچون ابرو« جملة: در 4 نةيگز

  مسند است. 

168.  
در مصراع » شد«واضح است كه  ت،ي، با توجه به مفهوم ب3 گزينة تيب در

 ،صرف نظر از اين» شبِ هجران، رفت.«آمده است: » رفت« ينخست، به معنا
» شد«اگر  يحتّ يعنيآن است،  ةهست» شب«گروه است كه  كي» شب هجران«

 ي. نقش دستوربود يمسند نم» هجران«بود،  يفعل اسناد تيب نيدر ا
. 3 گزينة تيجز ب مسند است، به يهمگ ،ها نهيگز اتياب ةشد مشخّص يها بخش
  :اتياب گريدر د
  شدم. داي: از دست تو، من، ش1 گزينة
  گوش شدم.  به : تا من حلقه2 گزينة
  شراب، خجل شدم.    ةتوبمن از   :4 گزينة

169.  
، مفعول »عقل« ي، نقش دستور»عقلم را ببرد« جملةصورت سؤال و در  تيب در

  :اتياب ياست. بررس
  مفعول است. » جام طلب كن« جملةدر » جام: «1 نةيگز
  صفت است. » محزون« واژة، »منِ محزون«: در عبارت 2 نةيگز
نهاد  »ديخورش«، »صدهزار قرن صعود كند ديخورش«: در عبارت 3 نةيگز

  است. 
  است.  اليه مضاف» رمح« يعنياست،  يهيتشب اضافة» رمح يافع« بيترك  :4 نةيگز

170.  
سپري «ها به معني  و در ساير گزينه» رفتن«به معني  4 گزينةدر » شدن«فعل 
  به كار رفته است.» گذشتن«و » شدن

171.  
به معني  4 گزينةو در بيت » چرك«به معني » 3، 2، 1«هاي  در گزينه» شوخ«
  به كار رفته است.» شرم و گستاخ بي«

172.   
  اند از: ها عبارت خانواده در ساير گزينه كلمات هم

  »امانت، امين: «4 گزينة»/ كرامت،كريم: «3 گزينة»/فارغ ، فراغت: «1 گزينة

173.   
  ديگر:هاي  گزينهتشريح 
فاضل = : «4 گزينة» / سزا (سزاوار) = اهل: «3 گزينة»/ فضل = دانش: «1 گزينة
  »عالم

174.   
، »دخترك«، »مرغك«و در كلمات » تحقير« ةنشان» مردك«در » ـَ ك«پسوند 

  تصغير است. ةنشان» بلبلك«و » رويك«

175.   
است، ولي در » رفت«، به معناي 2 گزينةدر متن صورت سؤال و » شد«فعل 

  .مفهوم اسنادي داردها  ساير گزينه

 شبي در كاروان–سفر به بصره 3
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176.  
به » زلف«است و  يهيتشب ةاضاف» زلف ريزنج«، عبارت 2 نةيگز تيب در
ركن دوم  »ريزنج«ركن اول (مشبه) و » زلف«است، پس  مانند شده »ريزنج«

هاتياب رياست. در سا هيبه) تشب (مشب:  
  دارد.» چگونه« يمعنا» چون«ٌبه است.  شب مشبه، 1 نةيگز تيب در
  . ستين يهيتشب ةاضاف »دهيمردمك د« ةاضاف 3 نةيگز تيب در
  ».به مشبه« يعنياست،  هيركن دوم تشب» فرهاد«، 4 نةيگز تيب در

177.  
  :تيهر ب يها هيتشب
، »مشرق«به  »يكف ساق«، »آسمان«به » جام«، »آفتاب«به  »يم: «1 نةيگز
  مورد) 4( ».مغرب«به  »اريلب «
  مورد) 3( ».باران«به » اجابت«، »بذر«به » دعا«، »خاك«به » طلب: «2 نةيگز
  مورد) 3( ».بلبل«به » ساز«، »قفس«به  »نهيس«، »مرغ«به » دل: «3 نةيگز
  مورد) 2( . »هيسا«به » من«، »آفتاب«به » تو: «4 نةيگز

178.  
  مانند شده است. » بحر«به » غم«صورت سؤال  تيب در

179.   
  اند از: ها عبارت جناس در ساير گزينه

  »كام، نام: «4 گزينة»/ باد، باده: «3 گزينة»/ جامه، جام«و » جام، نام: «2 گزينة

180.  
  و سازد: جناس و تضاد دارند.سوزد 

  ديگر:هاي  گزينهتشريح 
  جناس دارند اما تضاد ندارند.» ، ديوانهديوان: «1 گزينة
  جناس دارند اما تضاد ندارند.» چشم، چشمه: «2 گزينة
  جناس دارند اما تضاد ندارند. » روي، موي: «4 گزينة

181.    
 گلرخ- 3مانند صنم،  -2بر ،  سمن - 1، سه تشبيه وجود دارد: 2 گزينةدر 

 ديگر، چهار تشبيه به كار رفته است: هاي  گزينهدر هركدام از 
  ماليك منظر  -4ماه رخسار،  -3صنوبر قامت ،  - 2سرو رفتار ،  -1: 1گزينه 
 تذرو رفتار  -4طوطي نطق،  - 3طاووس حسن،  - 2فر،  هماي -1: 3گزينه 
همچون ماه و زيباتر از  -4بو،  سمن - 3نسرين بر،  -2بنفشه زلف،  -1: 4گزينه 

 ماه (تشبيه تفضيل) 

182.     
: 2 گزينة/  نمايان ساختن را از خود كنايه ← پرده برداشتن از رخسار: 1 گزينة

  تضاد ←: عشرت و غصه 3 زينةگاستعاره از مشكل و مصيبت /  ←دام 

183.   
مهر «نما:  سكوت كردن/ متناقض ←تشبيه: چون غنچه/ كنايه: مهر برلب زدن 

»/ پوشيدن و صد گونه تماشا داشتن چشم«و » بر لب زدن و سخن رنگين گفتن
  سخن بودن (سخنِ رنگين گفتن)  آميزي: رنگين حس

184.     
  خانواده هستند. هم» اوالد«با » تولد«و » الفت«با » مألوف«

185.    

: 4 گزينةتضاد/ » خطا و حق: «3 گزينةتضاد / » مست و هشيار: «1 گزينة
  تضاد» تقرّب و دوري«

186.  
 يكار دست يته يها با انسان اميا يها يكه سخت كند يم انيب 4 گزينة تيب

  .  خورد ينم يسنگ  ندارد، يا وهيكه م آن ليدل طور كه سرو به ندارد؛ همان
  ها مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: توصيه به تحمل سختيمفهوم 

187.  
عالم  يها دهيپد همةكه  نيمثل صورت سؤال، شاعر به ا زين 3 نةيگز اتياب در

  .كند يخداوند هستند، اشاره م حيدر ذكر و تسب

188.  
به صبر و تحمل در برابر  هي، هر دو در توص2 گزينةصورت سؤال و  عبارت

باشد،  ابيآس نيريسنگ ز ديمرد با: «ديگو يم 2 گزينة تيمشكالت است. ب
 اب،يآس يها در سنگ: «ميخوان يم تيب نيدر ا» فشارها را تحمل كند. يعني

كه سنگ  ستين طور نيا اي. آكند ياست كه فشارها را تحمل م نيريسنگ ز
  »دارد؟ يشتريب متيق ن،يريز

  مفاهيم ساير ابيات:
  انديشي ) توصيه به عاقبت1
  هنگام جا و نابه بي ةخند) نكوهش 3
  گري و غرور هاي جلوه ) بيان آفت4

189.  
 يسرا را برا نيبهتر از ا ييجا كند يم هيكه به مخاطب توص 1 گزينة تيب جز به

 نينه به ا شد،ينديبه جهان آخرت ب يعني يكه در مفهوم كلّ  خود انتخاب كند،
صبح : «ديگو يم 2 گزينةرا در خود دارند.  ايدن يداريمفهوم ناپا اتياب ةهم ا،يدن

پشت بر  يگه« ديگو يم 3 گزينة تيب ،»رود يمو شام از دست  ديآ يبه دست م
: ديگو ي، م»خزان«و » بهار«با ذكر  زين 4 گزينة تيو ب» به پشت نيز يگه نيز
  .  »ستين داريپا« يعني ،»نيقرارش مب«

190.  
عالم در  يها دهيپد همةكه  نيمثل صورت سؤال، شاعر به ا زين 2 نةيگز تيب در

 همة: «ديگو يم تيب ني. شاعر در اكند يخداوند هستند، اشاره م حيذكر و تسب
  »خداوند مشغولند. حيبه تسب يذرات عالم، از فرش تا عرش، همگ

191.   
مفهوم مشترك ابيات مرتبط اين است كه لطف و رحمت پروردگار، همواره 

ها  ترين شرايط مددكار و فريادرس آن بندگانش است و در سختشامل حال 
اش  شاعر ممدوح خود را به دليل مهرباني 1 گزينةا در بيت خواهد بود. ام

  ستوده است.

192.  
اين است كه با وجود لطف و  4 گزينةمفهوم مشترك عبارت سؤال و بيت 

ها ناليد زيرا خداوند بعد از هر سختي، آساني  رحمت پروردگار نبايد از سختي
  قرار داده است.

193.   
ها يا  ها و آساني سختي  مفهوم مشترك ابيات مرتبط، درهم آميختگي

به اين مفهوم اشاره شده  1 گزينةهاي دنياست، اما در بيت  ها و خوشي ناخوشي
نشان دهي، دچار   در برابر روزگار يا مردم روزگار انعطاف و نرمي است كه اگر

  ها خواهي شد. ها و ناسازگاري سختي

194.    
 ها در پديده ةهمبه اين مفهوم اشاره شده است كه  1 ةگزيندر بيت سؤال و 

  تسبيح خدا هستند. حال

195.   
طور آشكار  خداوند بههاي  : نشانه1 گزينةسؤال و مفهوم مشترك بيت صورت 

 ها نمايان است. ي پديده در همه
  

  
196.  
  چشم ياندام چون گود ي: هر فرورفتگوقب
  دو كتف  اني: مغارب
  اسب يپشت پا ي: برآمدگكلّه

197.   
مخمصه: بدبختي، غم بزرگ، تنگنا، گرفتاري/ وقب: هر فرورفتگي اندام چون 

  زيبا/غارب: ميان دو كتف گودي چشم/ رعنا: خوش قد و قامت،

 پيرمرد چشم ما بود –يكالس نقّاش 5
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198.   

گرده: پشت، باالي كمر/ مشوش: آشفته، پريشان/ كلّه: برآمدگي پشت پاي 
  اسب

199.   
رندانه: زيركانه/ كلّه: برآمدگي پشت پاي اسب/ آخره: قوس زير گردن/ 

  طمأنينه: آرامش و قرار

200.   
  بنشن: حبوبات / مشوش: مضطرب، ناآرام

201.  
  شكل درست است.   نيبه هم» تسلّا«و  »غولهيب« يامال

202.  
جهان را  نياست. موالنا ا حيصح 1 نةيگز تيدر ب» : دوري از وطنغربت« يامال

خود  خانةجهانِ غربت، به  نياز ا خواهد يم گرانيو از د داند يم يجهانِ دور
  (قربت: نزديكي)بروند. 

203.  
  نادرست نوشته شده است. » مرفّه« ةواژ 2 گزينة تيب در

204.   
 است.» تالطم«امالي صحيح كلمه 

205.   
بيغوله، برتواني خاست، «اند از:  ها عبارت امالي صحيح كلمات در ساير گزينه

  »آخُره

206.  
  ابتدا و انتها دارد.  يعني: سخن، سر و بن دارد، 1 گزينة
  .يريو پ يوقت جوان يعني فتد،يب بيزمان شباب و ش ادي: به 2 گزينة
  . وقت رندي و طرب كردن رندان پيداست: 3 گزينة
پس از » واو« يواو عطف است، ول »نيدل و د«در عبارت » واو: «4 گزينة

  دو جمله آمده است و ربط است:  ني، ب»شد«
  شد و دلبر شروع به مالمت كرد. نميو د دل

207.  
» و« اتياب ريكه در سا يدو جمله آمده است، در حال نيب 2 نةيگزدر » و« حرف

  درون جمله را به هم عطف كرده است.  كلمةدو 

208.   
اضافه  ي فك هاي ديگر نشانه مفعول است اما در گزينه ةنشان 1 گزينةدر » را«

  اليه شده است. جايي مضاف و مضاف است و موجب جابه
  سبب غفلت ما : غفلت ما را سبب 2 گزينة
 سفرِ جان غافل/ پاي خواب آلوده را منزل : جان غافل را سفر3 گزينة

  منزل پاي خواب آلوده
   طبعاندلِ طفل  دلرا : طفل طبعان 4 گزينة

209.   
   مناداست نه نهاد.» دل«نقش دستوري 

210.   
  : لطف: مفعول1 گزينة
  اليه مضافبااليي:  : هم2 گزينة
   : خدا: متمم4 گزينة

211.  
  در عبارت صورت سؤال، مفعول است: » جانور« ياست كه نقش دستور واضح

  .»دي(را) از پهلو نكش يهرگز جانور »صاد««
به شرط »  كه مفعول است: شود يم ليتبد» آن«به » ش« زين 1 گزينة تيب در
  .» يكور نشان نده طبعان دل كه آن را به كج آن

نهاد،  بيبه ترت 4و  3، 2هاي  گزينه اتيدر اب» من«و » محض« ،»ها ماللت«
  است. اليه مضافمسند و 

212.   
ها هر دو  گزينهعطف است اما در ساير » و«، 1 گزينةدر هر دو مصراع بيت » و«

  (عطف و ربط) به كار رفته است.» و«نوع 

213.   
  در نقش قيدي به كار رفته است.» دمي«

214.  
دو جمله ارتباط برقرار كرده است. به  نيهست كه ب» و«از  ينوع 2 نةيگز در
درونِ  كلمةدو  نيها ب مصراع ريدر سا» و. «نديگو يم ونديپ اي، واوِ ربط »و« نيا
  جمله ارتباط برقرار كرده و واو عطف است.  كي

215.   
  هاي ديگر تشريح گزينه

  نقش متممي دارد.» گل«مانند گل؛  ←چو گل : 2 گزينة
  نقش نهادي دارد.» او«ساز است و  حرف ربط وابسته» چون: «3 گزينة
فك اضافه  نشانة» را«گردنِ نفس خويش؛  ←: نفسِ خويش را گردن 4 گزينة

  ٌاليهي دارد. نقش مضاف» نفس«است و 

216.  
افَّاتالصا: سوگند به وففرشتگان صف در صف ص  

217.   
در بيان لطافت و زيبايي بدن مخاطب است اما مفهوم مشترك  3 گزينةبيت 
» ريايي و سادگي رنگي و بي يك«عبارت و ابيات مرتبط  ةشد  مشخّصهاي  بخش
  است.

218.   
معلّم نقّاشي است اما در » گري و توانايي زيركي و چاره«مفهوم كلّي عبارت 

فرد مورد » عجز و درماندگي و بيچارگي«عكس اين مفهوم؛ يعني  4 گزينةبيت 
  وصف، بيان شده است.

219.   
تأكيد بر افتادگي و فروتني است اما بيت » 4و 3، 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

مندي او از شرايط بد  ي و درماندگي شاعر و گلهحال بيانگر پريشان 2 گزينة
  خويش است.

220.   
عاشق به معشوق است اما مفهوم مشترك  دقانةصابيانگر عشق  4 گزينةبيت 

  است.» رياكاري و تظاهر«ها نكوهش  ابيات ساير گزينه

221.  
صورت سؤال، چهار واژه نادرست و شش واژه درست معنا  يها واژه از ميان

  :اند كه نادرست معنا شده ييها واژه حيصح يشده است. معنا
  قاطر: استر / چنبره: حلقه، دايره / ميراب: نگهبان آب / معيشت: زندگاني، زيست

222.  
  اسب  يپشت پا ي/ مندرس: فرسوده / كُلّه: برآمدگ خيل: گروه، دسته

223.  
كوچك / كلّه:  ةنام/ رقعه: بيرنگ: طرح اوليه در نقّاشي/ بهيمه: چارپا، ستور

  دو كتف) انياسب (غارب: م يپشت پا يبرآمدگ

224.  
  اسب يپشت پا يدو كتف / كلّه: برآمدگ اني: مغارب

225.  
  دور از مردم  يا : گوشهغولهيب

   زياندك و ناچ ي: پولشندرغاز

226.  
نادرست نوشته شده  ،»خاست يبرم« يبه معنا »يبرخاست«، 2 گزينة تيب در

 يجا  و به خاست يبرم يكاش از در تو گرد يمن از چشم خود، ملولم. ا«است:  
  .»نشست يچشم من م
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227.  
خواربار، يال و غارب، برخاستن صداي «اند از:  امالي صحيح  واژگان عبارت

  »شاگردان، بحران، شندرغاز، خواري

228.  
  اثر معروف سعدي و شاهكار نثر فارسي است.» گلستان«

229.   
  از آثار ناصرخسرو است.» سفرنامه«

230.   
اي از يك كالس دوران تحصيل  ري، خاطرهاز سهراب سپه» كالس نقّاشي«متن 

نگاري و  اي از خاطره اوست كه آن را با توصيف و چاشني طنز نوشته و نمونه
  حسب حال است.

231.  
اثر جالل » زده شتاب يابيارز«است و كتاب  جيوشي ماياز ن» ها آدم يآ« شعر
  احمد.  آل

232.   
  به مشبه» كشتي«مشبه و » صبر»: «كشتي صبر«

233.   
غيرساده  جملة» ار«و » زيرا«، »گر«حروف ربط  4و  2، 1هاي  در گزينه
با هم پيوند » و«حرف  وسيلةساده به  جملةدو  3 گزينةاند، اما در  ساخته
 اند. خورده

234.   
نقش است و حرف  هم ةكلمرابط بين دو » 3و  2، 1«هاي  در گزينه» و«حرف 

» ربط«رابط بين دو جمله است و حرف  4شود، اما در گزينه  ناميده مي» عطف«
  شود. ناميده مي

235.   
هاي همچون زر سرخ را نگاه دار؛ زيرا  اي حافظ، خاموش باش و اين نكته«

  »كند. ها را تعيين مي متقلّب شهر، صرّاف است و ارزش سكه
  نهاد» قلّاب«مفعول/ » ها نكته«مسند/ » خموش«

236.     
به زنده »: ب«د سرو است./ بيت سروباال يعني كسي كه قدش مانن»: الف«بيت 

دل  سنگ»: ج«كردن مرده از سوي حضرت عيسي (ع) اشاره شده است./ بيت 
حسادت كردن (غيرت بردن) كه كار انسان است »: د«بيت »./ رحم بي«كنايه از 

  ندارد.» استعاره»: «هـ«به آفتاب و سرو نسبت داده شده است. / بيت 

237.    

 -3مفعول (درِ باغِ خرد را گشوده است.) »: در« -2دانا: بدل براي فردوسي  -1
  اليه مضافرهايي:  -4توانا: مسند 

238.    

تقلّبي كه البته  سكّة -2عضوي از بدن انسان  -1، قلب ايهام دارد: 1 گزينةدر 
در اين بيت در هر دو معني با بيت سازگاري دارد و نيز صحبت درويشان به 

  يه شده است.كيميا تشب

239.  
انَّ «با هم است، » رنج و خوشي دنيا«اين است كه » سفر به بصره«پيام درس 

كه اين مفهوم به نوعي در » مع العسرِ يسرا: با هر سختي، راحتي خواهد بود.
  بيان شده است. 4 گزينة

240.   
مفهوم مصراع اول بيت صورت سؤال: پرندگان در تسبيح خداوند هستند 

  .تناسب مفهومي دارد» الف، د«خوانند) كه با ابيات  ميسرود (عاشقانه 
  

  
241.  

/ خنك: خوشا، نيكا، چه خوش است (شبه جمله)/ عشرت: حقّه: جعبه، صندوق
  قيمتگذراني، كامراني/ لعل: سنگي سرخ و گرانخوش

242.   
  زينهار: آگاه باش، مراقب باش، برحذر باش و ...

  سودا: خيال، انديشه، فكر، هوس، ميل، محبت شديد 1 گزينة
  : نمايي (بنمايي): نشان بدهي (از مصدر نمودن) 3 گزينة
  آاليش شائبه، بي غش، بي : محض: پاك، بي4 گزينة

243.   
  گي: بندگيعظم: عزم / بنده

244.  
  ». : پافشارياصرار«درست است نه » : رازهااسرار« يمتن، امال در

  و راضي اهميت اماليي دارند. توجه: كلمات روضه، عرض

245.   
 قرن پنجم است. سرايندةناصر خسرو قبادياني 

246.  
 يبو« ةجملاست.  اليه مضاف» زلف«، »زلف يبو«صورت سؤال، در گروه  تيب در

» زلفت، من را گمراه عالم كرد يبو«به شكل  زين» زلفت، گمراه عالمم كرد
در گروه » وصل« زين 3 گزينةمفعول است. در » م«كه در آن  شود يم يبازگردان

» ش«كه در آن  زين »خواهند يمآن را « ةجملاست و در  اليه مضاف» روز وصل«
  مفعول است.  » آن«شده است،  ليتبد» آن«به » قدر«پس از 
  : دشمن: نهاد / مجروح: مسند1 گزينة
  اليه مضافپس از وصل: » ش«: تاج: نهاد / 2 گزينة
  : نهاد شاني/ ا اليه مضافاو:   :4 گزينة

247.  
  : ها نهيگز يبررس
دل  نيا«است كه نقش نهاد دارد:  يصفت اشاره در گروه »نيا«، 1 گزينة در

  بسوزد.» سوزناك من
آن «دارد:  ياست كه نقش مفعول يگروه ةاشاردو بار صفت » آن« 2 گزينةدر  

 يرا چه كس» آن خط مسلسل«تو نشاند؟  يبر گل رو يرا چه كس» خال معنبر
  چون ماهت) نوشت؟ ةچهربر مه عارضت (

 نيا«دارد:  ياست كه نقش نهاد يگروه ةاشاردو بار صفت  »نيا« 3 گزينة در
  آمد. »حال فتهيدل ش نيا« ست؟يك» نوخاسته ةفتن
، دهان را »آن ماه«است:  ينهاد يگروه ةاشارصفت » آن«، 4 گزينة در

  .ديبگشا

248.   
  متمم ←پاسخ داد  وبه ا ←داد  شپاسخ

ها  ها: براي تشخيص نقش ضماير و پيوسته (متّصل) ابتدا آن تشريح ساير گزينه
  كنيم. را به ضمير جدا (منفصل) تبديل مي

گفت و  اي سوخت كه مي (دلم) بر بنده من) بازگرداني بيت: يك روز دل 1
  فروخت. را مي اوفرمانده 

گمراه عالم كرد. گفتا اگر بداني هم  مرا) بازگرداني بيت: گفتم كه بوي زلفت 3
  د)آيد (شو تواو رهبر 

بازگرداني بيت: نخست بايد او را عقل آزمود (امتحان كرد). به قدر هنر، ) 4
  را افزود. اوپايگاه 

249.  
  »راه ديگر: «4 گزينة»/ اين غصه: «2 گزينة» / دل رحيم: «1 گزينة

» مراه عالم، راه نظرعزم صلح، وقت آن، زمان عشرت، بوي زلف، گ«توجه: 
  هاي اضافي هستند. تركيب
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250.   

 ةاضافاست و در مصراع دوم ، بعد از حرف » عهد« اليه مضاف» تو: «1 گزينة
  است. » متمم«آمده، » از«

» همه«هسته و » نقض«گروه نهادي است كه » ها پيمان ةهمنقض : «3 گزينة
  مسند است.» روا«چنين  است. هم» ها پيمان«صفت مبهم 

عهد را «نيز دو بار در نقش مفعول به كار رفته است: » عهد« ةواژ: 4 گزينة
  ». عهد را شكستم«، »بستم

آيد،  در مصراع نخست، صفت نيست. صفت در كنار اسم مي» همه«دقّت كنيد 
» همه«، اما در مصراع نخست، »ها پيمان ةهم«و » ها انسان ةهم«مثل عبارات 

   ت.به تنهايي آمده است و صفت نيس

251.   
كار رفته  و تفريح به باز و نيز بازي ي ي بازي در معناي پرنده كلمه 1 گزينةدر 

هم پنهان و هم تخلص  نساء شاعر مخفي)لا (زيب مخفي 3 گزينةاست. در 
و  به دو معني است: قلم كردن: بريدنقلم  4 گزينةتواند باشد. در  شاعر مي
  ي نوشتن. قلم: وسيله شكستن،

252.   
 - 2شيرين (منظور شاعر)،  ةماد -1ايهام تناسب: دو معنا دارد: » شكر: «1 گزينة

  همسر خسرو پرويز (تناسب با شيرين)
پيوسته، هميشه (منظور  -1دو معنا دارد: » مدام«: ايهام تناسب: 2 گزينة

  شراب (تناسب با مست و خراب)  -2شاعر)، 
اي  ماده - 2ز (منظور شاعر)، نوعي سا - 1دو معنا دارد: » عود«: ايهام تناسب: 3 گزينة
  سوزاندند (تناسب با بسوخت) بو كه مي خوش

  است.ايهام تناسب به كار نرفته  4 گزينةدر بيت 

253.   
 ةاضافاستعاره از محبوب يا معشوق/ تشبيه: خار غم (» تازه گل«استعاره 

  كردن خار/ تضاد: گل و خارتشبيهي)/ تشخيص: سرزنش 

254.   
  نيرنگ ـ جادو و2ها    ـ دست1دستان: 

255.   
مجاز از تمام » چشم«/ مجاز: .كنايه از مردن است» سر به لحد گذاشتن: «كنايه

مضطرب و  -2نگريستن و نگاه كردن  - 1/ ايهام: نگران .وجود آدمي است
  پريشان بودن

256.   
  ايهام وجود ندارد. ةآراي 3 گزينةدر  »آستان، درگاه، زمين«مجاز از » خاك«

  تشخيص» موميايي كردن سنگ» / «م«آرايي) صامت  (واجي حروف  : نغمه1 گزينة
ناخن و «كنايه دارد. / » گشايي كردن گره«و » دل را خراشيدن: «2 گزينة

  :نظير مراعات» نخراشي
  تضاد» نيازي و گدايي بي» / «ورزي طمع«كنايه از »: گرسنه چشمي: «4 گزينة

257.   
تضاد: » ب«رايحه / بيت  -2آرزو و اميد  -1دو معنا دارد: » بو«ايهام: » ج«بيت 

»قدر  آن»: الف«بيت » / تُرك و تَرك«جناس ناقص: » د«بيت » / شجمع و مشو
  .گريه كردن كه خاك كوي معشوق با آن خيس گردد، اغراق دارد

258.   
/ آميزي حستشبيه: شاهد ما مانند آيت است/ زبان: مجازاً سخن/ شيرين زبان: 

/ تفسيرقرآن، متناسب با  ةآي. 2شاعر)  . نشانه (مورد نظر1ايهام تناسب: آيت 
  .شيرين. طعم شور متناسب با 2. هيجان (مورد نظر شاعر) 1شور: 

259.   
) نام 1ي فرهاد و شيرين / ايهام: شيرين:  تلميح: اشاره به داستان عاشقانه

آميزي: گفتار شيرين / كنايه: در حالت  ) زيبا، نيكو / حس2معشوق فرهاد 
  آوردنآوردن كنايه از به رقص 

260.   
ارمني و  شاهزادةنام  -2  بخش و خوش لذّت -1شيرين »: ب«تناسب: بيت ايهام 

ره »: هـ«بيت  شبيه:ايهام تناسب دارد./ ت» فرهاد«ي  فرهاد كه با واژه معشوقة
ي  اشاره به معجزه»: د«تشبيهي، اجل مانند رهزن/ تلميح: بيت  عمر: اضافة

مصراع »: الف«/ اغراق: بيت سالم خشك»: ج«آميزي: بيت  حضرت موسي/حس
  دوم اغراق دارد.

261.   
عجيب (معناي مورد نظر  -1دو معنا دارد: » غريب«: ايهام تناسب: 4 گزينة

  ناآشنا (تناسب با بيگانه) -2شاعر) 
  تضاد» تاريك و روشنايي«: تناقض ندارد. 1 گزينة
  »معشوق«استعاره از » نور چشم مستان«: تشبيه ندارد. 2 گزينة
  تشخيص ندارد.: 3 گزينة

262.   
به كار نرفته است اما تلميح به داستان حضرت » جناس« ةآراي 1 گزينةدر بيت 

  يوسف مشهود است.
دريا  (هر سه مورد، استعاره  ةسين) استعاره: تراوش كردن اسرار، راز گوهر، 2

اند)/ كنايه: پرخون بودن دل، تراوش كردن اسرار عشق و پرده پوش راز  مكنيه
  بودن

  .» / ، و . . »س«هاي  : تكرار واجآرايي واج) 3
  مصرحه) استعارةاستعاره: سرو روان = يار (

) 2) چهره همچون ماه يار را فراگرفت. (پوشاند)  1) ايهام: بگرفت ماه از او 4
  .ماه را دچار خسوف كرد

263.   
  در بيت اين گزينه ايهام وجود ندارد.

خواب) «(و » ي فرهاد معشوقه«معناي  در دو » شيرين«، 1 گزينةبيت در 
اميد و «و » رايحه«معاني  به » بو«، 2 گزينةكار رفته است. در بيت  به» نوشين
» تابيدي«و » زدي  ضربه«، در دو معني »زدي«، 4 گزينةاست. در بيت » آرزو
  كار رفته است.  به

264.   
آلود  مشك -1ام دارد: ايه» مشكين«آرزو /  -2عطر  -1ايهام دارد: » بو«

خون در دل «تشخيص و استعاره / »: صبا طرّه بگشايد«سياه /  -2(خوشبو) 
بو، «نظير:  مراعات» / به رنج افتادن«، »دچار مشكل شدن«كنايه از » افتادن

  »نافه، مشكين، خون، دل

265.  
به دو شكل خواند و معنا كرد: الف.  توان ي، م1 گزينة تيرا در ب» از تو دور«

من از  يِاست كه در دور يچه دام نياست، ا شياز پ شيعشق تو ب ةيبادخطر 
  دارم؟ شيتو، در پ

از تو دور  -است كه  يچه دام نياست، ا شياز پ شيعشق تو ب ةيباد. خطر ب
  دارم؟ شيباد ـ در پ

266.  
 زيو  ن »يلينام عاشق ل«و  »وانهيد« يدر معان» مجنون»  پاسخ، تيب در
  دارند.  هاميا» نام معشوق فرهاد«و  »نديخوشا« يدر معان »نيريش«

267.   
  به كار رفته است.» تعشق و محب«فقط در معني  2 گزينةدر بيت » مهر«
ت«ها هر دو معناي  ا در ساير گزينهامرا به ذهن » آفتاب«و » عشق و محب

  آورد. مي

268.  
 شيرين«تشبيه/ » باغ طبع/ «آميزي حس» شكرگفتار«و » شيرين سخن«

  »سخنخوش«كنايه از » گفتار شكر«و » سخن

269.   
  »باز آيم: باز گردم«است؛ » آيم«پيشوند فعل  4 گزينةدر بيت » باز«

  كند. ) مثل باز رفتار مي2) تفريح و سرگرمي 1 دو معنا دارد:» بازي: «1 گزينة
  ) دوباره، بار ديگر2شكاري  ةپرند) 1 دو معنا دارد» باز: «2 گزينة
  ) دوباره، بار ديگر2شكاري  ةپرند) 1دو معنا دارد: » باز: «3 گزينة
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270.  
 تشبيه : همچون ذره

هتشخيص و استعاره : مهر و محباستعاره از معشوق»خورشيد/ «ت داشتن ذر 
 نظر شاعر)ت ( معناي مورد محب و عشق -1  ايهام تناسب : مهر 

 آفتاب، كه در اين معني با خورشيد تناسب دارد. -2

271.  

  روشن و آشكار بپرسيد. -2دوباره پرسيد.  -1»: باز پرسيد«
نوعي  -2رخصت و اجازه (معناي مورد نظر)  - 1ايهام تناسب دارد » پروانه«

 حشره و پرنده (با شمع تناسب دارد)
  ها: تشريح ساير گزينه

نغمه (با  -2قصد و اراده (معناي مورد نظر)  -1دارد ايهام تناسب » آهنگ) «1
  ساز و ناله تناسب دارد)

بلبل  -2شمار (معناي مورد نظر)  عدد هزار، بي -1ايهام تناسب دارد » هزار) «2
  (با عندليب تناسب دارد)

272.  
اميد / كنايه: (هوا خواه بودن) و (به بوى كسى  -2رايحه    -1: ايهام: بو  1 ةگزين

 بودن) 
خوشمزه / كنايه: الله دميدن از - 2فرهاد   ةمعشوق -1: ايهام: شيرين  2گزينه 

 خون ديده
 مركز سپاه / كنايه: خيال پختن -2دل    -1: قلب: ايهام   4 ةگزين
(شيرين تنها  ا ايهام ندارد.، عنان دل به كسى دادن، كنايه است ام3 ةگزيندر 

  ته است)خسرو پرويز، به كار رف ةمعشوقدر يك معنا، 

273.  
  ارزش شدن ) بي2) از چشم فروچكيدن 1از نظر افتادن: 

  ها: تشريح ساير گزينه
  به كار رفته است.» اميد است«در يك معناي » بو« واژة) 2
  به كار رفته است.» پيمان«تنها در يك معناي » عهد« واژة) 3
  به كار رفته است.» مزه شيرين«تنها در معناي » رينيش« واژة) 4

274.  
  آرزو -2رايحه  -1دو معنا دارد: » بو«، ايهام: 3 گزينةدر 

  هاي ديگر تشريح گزينه
باز (كه با  پرندة -2دوباره (معناي مورد نظر)  -1: باز (در مصراع اول) 1 گزينة

  طاير تناسب دارد.)
  سرنوشت (كه با قضا تناسب دارد.) - 2اندازه (معناي مورد نظر)  - 1: قدر: 2 گزينة
شور (كه با نمكدان تناسب  مزة -2هيجان (معناي مورد نظر)  -1: شور: 4 گزينة
  دارد.)

275.   
  ايهام: كام: دهان ـ آرزو

  دندان به دندان زدن: حسرت كشيدن  كنايه:
  نظير: كام و دندان/ لعل و گهر مراعات

 تشبيه: تشبيه به گوهر 

276.  
تكرار شده  1 گزينة تيصورت سؤال و ب تيدر ب» وفا ندارند ان،يبارويز« ةديعق

  دارند.  ييبا هم قرابت معنا تيدو ب نياست و ا
  ها: تشريح ساير گزينه

  ) ارزشمند بودن جور و ستم معشوق براي عاشق2
  ) هميشه در جست و جوي معشوق بودن3
  وفايي معشوق از بي شكايت) شكوه و 4

277.  
گرفتن پاداش، مثل  يكه برا هفت ماه است: «ديگو يشاعر م 3 گزينة تيب در
 »ستين داريجهان، پا«عبارات » است. مي، بر درگاه پادشاه مق»دولت و دانش«
كه در  4 گزينة تيب زيو ن 2و  1هاي  گزينه اتيدر اب» جهان نياست ا ثبات يب«و 

 يشده است، همگ اديثبات ندارند  كه» هفت رونده«آن از هفت آسمان به نام 
  را دارند.  »جهان يثبات يب« كسانيمفهوم 

278.  
با هم جمع  يو وفادار ييبايز كنند يم انيهر دو ب 1 نةيگزصورت سؤال و  اتياب
  داشته است.  »بايز« يمعنا» خوب« دي. دقّت كنشوند ينم

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) وفاداري عاشق نسبت به معشوق2
  ) وفادار بودن معشوق نسبت به عاشق3
  زيبارويان وفايي و ) خطا دانستن نسبت دادن بي4

279.  
در  يمفهوم كه جهان در گذر است و ثبات نيا اتياب ةهم، در 2 گزينة تيب جز به

در واقع  كند، يانسان م يهر كار: «ديگو يم 2 گزينة تيآمده است. ب ست،يآن ن
  .»كند يخواست خدا را اجرا م

280.   
، 2 گزينةاست اما در بيت » طلب عنايت معشوق«مفهوم مشترك ابيات مرتبط، 

  را حاصل لطف و عنايت پروردگار دانسته است.» عشق« شاعر

281.   
هاي دنيا  ها و ناخوشي در بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط به ناپايداري خوشي

، شاعر معتقد است با آن كه در پي شادي، 2 گزينةاشاره شده است اما در بيت 
  .برد آيد اما او همواره در غم و اندوه به سر مي غم و در پي غم شادي مي

282.   
 1 گزينةدر ابيات مرتبط به ناپايداري غم و شادي دنيا اشاره شده است اما بيت 

بيانگر اين مفهوم است كه روزگار اندوه به سر آمده و دوران شادي فرا رسيده 
   است.

283.  
عشق  ةانديشاند كه خيال و  بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط بيانگر اين مفهوم

 3 گزينةدمي او را رها نخواهد ساخت اما بيت يار، همواره، همراه عاشق است و 
بيانگر سرزنش مخاطب الابالي است؛ به آن دليل كه آرامش و خواب گوينده را 

  برهم زده است. 

284.  
  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ناپايداري و گذرا بودن غم و شادي 

داند و به غم هميشگي  شادي را زودگذر مي خندة: شاعر 3 گزينةمفهوم بيت 
 خود خرسند است.

285.   
نسيم  4 گزينةها ترجيح كوي يار بر بهشت است، در حالي كه در  ساير گزينه

 داند. دوست را با بوي بهشت برابر مي

286.  
و بيت صورت سؤال  2 گزينةعدم ثبات و ناپايداري امور جهان مفهوم مشترك 

  است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  افزايد. كند و بر غم مي : نبايد به جهان اعتماد كرد كه شادي را كم مي1 گزينة
  سرمستي پيشه كن كه اندوه را فراموش كني. ،: هنگام غم3 گزينة
  : دنيا خواب و خيالي بيش نيست.4 گزينة

287.   
بر خالف «اند كه گاهي  بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط بيانگر اين مفهوم

به اين  2 گزينةاما در بيت » صود رسيد و كامروا شدتوان به مق معمول مي
  شود. مفهوم اشاره شده است كه بوي زلف يار موجب آشفتگي عاشقان مي

288.  
در بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط عاشق، طالب آشتي و مالطفت معشوق 

عاشق، هر رفتاري را كه از معشوق سر بزند، دلپذير  3 گزينةا در بيت است، ام
  داند. مي

289.   
هاي  در بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط، بر ترجيح كوي يار بر بهشت و نعمت

  مطرح نشده است. 1 گزينةآن تأكيد شده است اما مفهوم برتري كوي يار در 
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290.  

شاعر  3 گزينةا در بيت هاي مرتبط، ترجيح كوي يار بر بهشت است ام در گزينه
  ته است.بسيار دلپذير دانس» گذر معشوق بر خاك گور خود را«

291.  
هاي آن اشاره  به برتري كوي يار بر بهشت و نعمت» 4و2، 1«هاي  گزينهدر ابيات 

بيانگر زيبايي جهان و طبيعت است. 3 گزينةا شده است ام  

292.   
است » حفظ راز يا سرپوشي«، تأكيد بر 1 ةگزينمفهوم بيت صورت سؤال و بيت 

است.ديگر ابيات، تقريباً مفهوم مقابل، بيان شده در ا ام  

293.   
توان با  در هر دو بيت ( الف ) و ( د ) آمده است كه شرح حال عشق را نمي

 سخن و گفتار بيان كرد و صورت حال عشق، فراتر از حد سخن و بيان است.

294.   
به پرستش عارفانه و مستانه اشاره » 4و  3، 1«هاي  گزينهدر بيت صورت سؤال و 

گويد: اگر مست  مي 2 گزينةشده است كه هوشيارها از درك آن عاجز و ناتوانند. 
  است.آگاه  مست و نا ادبي كند، با ادب باشد، هشيار است و اگر هشيار بي

295.   
اي كه عقل و  به گونه ،، تقابل عقل و عشق آمده است3و  2، 1هاي  در گزينه

هشياري در مقابل عشق و مستي ناتوان است و سرمست شراب معرفت الهي، 
مند هستي، دگويد كه اگر دانا و خر مي 4گزينةراهي با خرمندان ندارد. در 

  رو.ممست به دنبال معشوق 

  
296.  

: يميمكر / لئ ب،ي: فردي/ ك يزيچ يابتدا: تي/ بدا وصلت: پيوند و پيوستگي
  يگيو فروما يپست

297.   
گر/  مكّار، حيله»: كايد«فريب، بدانديشي، خدعه/ »: مكر«كليد / »: مفتاح«

  سودايي: عاشق، شيفته، شيدا، مجنون

298.  
  بودن بودن / كريمي: بخشنده لئيمي: فرومايه

299.  
  شكل درست است.  نيبه هم 1 نةيگز تيدر ب »رتيس« يامال
  ت اماليي دارند.اهمي» ، قفا، بخاست و عنايتجزع«هاي  واژه

300.   
در متن صورت سؤال نادرست نوشته شده است و اين تنها غلط » سهل« ةواژ

   اماليي متن صورت سؤال است.
  از نظر اماليي مهم هستند.» اسرار، محرم، مقصور، حرّيت و تحمل«هاي  واژه

301.  
  است.» خار«امالي صحيح كلمه 

داند كه اگر  مطلب مخاطب را چون گل دورو مي ةگويند  ،3 گزينةدر عبارت 
گيرد و  هاي او دست به آن دراز كند، دستش به خار مي كسي به طمع زيبايي

  شود. زخمي مي

302.  
  است.» قصه«امالي صحيح كلمه 

  م و اندوهقصه: داستان/ غصه: غ

303.   
هايي كه در ساير ابيات نادرست نوشته  غلط اماليي ندارد. واژه 4 گزينةدر بيت 

  اند از:  شده است عبارت

   فراق: «3 گزينةدوبار / » حرم« :2 گزينة»/ (نغز: خوب) نقض: «1 گزينة
  »(فراغ: آسايش)

304.   
   است.» لئيم«امالي صحيح واژه 

اماليي  از نظر» وب، مرفّهوري، اسرار، غربت، بحر، صورت، محجمست«هاي  واژه
  مهم هستند.

305.   
 تدبير: انديشيدن، مشورت كردن

306.   
  اند از: هاي دوتلفّظي اين گزينه عبارت واژه

  يادگار، يادگار يادگار
  باغبان، باغْبان باغبان

  مستَمند، مستْمند  مستمند
  رايِگان، رايگان رايگان

307.    
 حذف وجود ندارد. 2 گزينةدر

ي سعدي به هر كه در  : رسيد ناله3 گزينة: گوشم به راه [است] ... / 1 گزينة
ي لفظي) از هركه  : ... چه غم [دارد] (حذف به قرينه4 گزينةآفاق [است]... / 

  جهانش نگران تو [باشد] چه انديشه و بيم از دگرانش [باشد]

308.   
   .]فشاندند[گوهر در پايش فشاندند و زر بر سرش   ةگنجينبفرمود 

  ها: تشريح ساير گزينه
معنوي حذف شده است (دعاي  قرينةاز پايان بيت به » باشد«) فعل 1

  ات باشد؟) در پي ستمديدگان
(يكي  .معنوي حذف شده است قرينةاز پايان هر دو مصراع به » است«) فعل 2

  را كه سعي قدم بيشتر است، به درگاه حق منزلت بيشتر است.)
معنوي حذف شده است (اسيران محتاج  قرينةبه  از پايان بيت» باشند«) فعل 4

  در چاه و بند باشند.)

309.   
هاي  ها تضاد است. واژه گزينه ةهم ةواژمعنايي بين دو  ةرابط، 2 گزينةبه جز 

  اين رابطه را ندارند: » محنت و آفت«
  محنت: اندوه، ناراحتي / آفت: آسيب، بال

310.   
  خوانيم:  در ابيات صورت سؤال مي

خويشتن  ها، مرا بي بوي گل و ريحان ،رفت ها مي سودايي به بستانزماني دلِ «
 ةهمافتادم و  تو ياد دريد، اما به مي جامه گل زد، گاه مي كرد. گاه بلبل نعره مي
  »برفت. ياد ها از آن

است كه » ها بوي گل و ريحان«، »كردي«دقّت كنيد در اين ابيات، نهاد فعل 
شخص مفرد ماضي  و مفرد است. بنابراين اين فعل سوم» بو«آن  ةهست

  نيز همين شخص و شمار و زمان را دارد. » دريدي«استمراري است. فعل 

311.   
خواست «،»كيد كايدان«،»تقدير رحمان«،»تدبير برادران«اضافي: هاي  تركيب
  »دان خداوند غيب«تركيب وصفي: »/ خداوند
ِ جانشين  صفت«،»تقدير رحمان«تركيبصفت است كه در » رحمان«توجه: 

   گويند. بنابراين اين تركيب را نيز بايد اضافي گرفت. مي» اسم

312.   
اگر هر تير كه در «در بيت صورت سؤال، مضارع التزامي است: » آيد«فعل 

  ...»كيش است، بر دل ريش بيايد، 
عناي در اين بيت م» ار«ماضي ساده است. دقّت كنيد  1 گزينةدر بيت » افتادم«

مضارع التزامي است، چرا كه » افتد«، 2 گزينةشك و ترديد ندارد. در بيت 
 ةپرواناگر  شمع، اي«وجود آورده است:  پيش از آن حالت ترديد به» گر«

و » كند منعم مي«، 3 گزينةدر بيت » مكش. بيفتد، گردن قدمت سوخته در دل
  مضارع اخباري هستند.» مانَد مي« 4 گزينةدر بيت 

 هابوي گل و ريحان–جمال و كمال 7
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313.    
  هاى تو [ قسم مى خورم.] معنوى: به چشم ةقرينحذف فعل به 

  ها: تشريح ساير گزينه
(تفاوتي نكند گر  .حذف شده استلفظي  قرينةاست به » فعل«) در پايان بيت 1

  ت يا دشنام است.)دعاس
 قرينةبه » است«و در پايان مصراع دوم فعل » داد«) در پايان مصراع اول فعل 2

  لفظي حذف شده است.
  ) حذف فعل صورت نگرفته است.4

314.   
 لفظى حذف شده است. ةقرينبه » باشد«، فعل 1 ةگزيندر 

 هاى معنوى بر اين پايه اند: حذف
 اى مرگ به [است.] : پيش طايفه2 ةگزين
 : افسوس [ مى خورم.]3 ةگزين

 : به دوستى [ قسم مى خورم.]4گزينه 

315.   
ها، در ساير گزينه، اما است گرفته صورت لفظي ةقرين به حذف: 1 گزينةدر بيت 
  معنوي حذف شده است. ةقرينبه  ها هفعل جمل

  ها: تشريح گزينه
آيي. من چگونه وصفت بگويم  در صفت نمي ]تو [چنان كه در نظري،   ]تو [) 1

لفظي حذف  قرينةبه » وصفت«و » تو«ببين. ضماير  ]وصفت [تو خود در آينه 
  شده است.

معنوي حذف شده است: فروغ  قرينةدر پايان دو مصراع به » است«) فعل 2
باد  [هاي حصين  عنان عزم تو مفتاح ملك ]باد [هاي مخوف  راي تو، مصباح راه

  ]= است
معنوي حذف شده است: ابر  قرينةاز پايان دو مصراع به » باد«)فعل دعايي 3

  ]باد [روان والدين روح راحت بر  ]باد [رحمت بر تو سال و ماه باران 
معنوي حذف شده است: بخت  قرينةاز پايان دو مصراع به » باد«فعل دعايي  )4

  ]باد[نين چرخ را با دشمنان حرب ح ]باد[را با دوستانت اتّفاق 

316.   
  .]است[ مالنده را فرقدين فرق زمين بر همتت، پاي زير در آسمان: 1 گزينة
 بر طاعتت ]است[ زين تو ديدار به را محافل ]كه كسي [ اي: 2 گزينة

  .]است[ عين فرض هوشمندان
 منتشر نامي نيك ]است[ ختم تو بر مردي  نيك كمال ]كه كسي [ اي: 3 گزينة

  . ]است[ خافقين در

317.   
  اند از: هاي حذف شده عبارت فعل

  : بخشايشي (كن).2 گزينة
  ي (داشت). ا : پيرايه3 گزينة
  ) به (است)شيشه (باشد: عدو درچه (باشد) و ديو در 4 گزينة

318.   
  اند: ها بر اين پايه حذف نهاد

كند. (دلِ من،  مي با جوانان خوردنم را تمنّا مي ]نهاد محذوف دل  [: 1 گزينة
  كند.) مي با جوانان خوردن را تمنّا مي

در اين  ]ما[ تمام نشد. ]كار دل [: جان گداخت كه كار دل تمام شود و 2 گزينة
   .نشد ]تمام كار دل [بسوختيم و آرزوي خام 

  رفت. ]خون [من  ةديد: چندان كز اين دو 3 گزينة
  هيچ نهادي حذف نشده است: 4 گزينةدر 

  نهاد بخت باز آيد: بخت 
  نهاد يكي چون تو درآيد: 

  گروه نهادي  تو ديدن در دولت بگشايد: ديدن روي ميمون روي ميمون

319.   
ي  به قرينه» است«فعلِ » بِه«ي  واژهسوم بيت، بعد از  3 گزينةدر مصراع دوم 

صورت گرفته ي لفظي  معنوي حذف شده، اما در ساير ابيات، حذف به قرينه
  است.

320.   
لفظي از  ةقريني اول است و به  نهاد جمله» سعدي«ي  ، واژه2 گزينةدر بيت 

  دوم حذف شده است. ةجمل
معنوي  ةينقربه » به جان دوست«بعد از » خورم سوگند مي«: فعلِ 1 گزينة

  حذف شده است.
معنوي حذف  ةقرينبه » به جان و سر«بعد از » خورم سوگند مي«: فعلِ 3 گزينة

  شده است.
  معنوي حذف شده است. ةقرينبه » است«: در مصراع دوم، فعل 4 گزينة

321.   
  است.  اليه مضاف» قرآن«، »قرآنمثَل «در عبارت 

  هاي ديگر گزينه  تشريح
  »: تا خار غم عشق تو در دامن آويخته است.: «1 گزينة

  است. » عشق« اليه مضاف» َ ت-«
 در اين بيت گروه متممي است.  » به تيرگي: «2 گزينة
 مسند است.» غم»: «نصيب من از زمانه، غم است؟ ةهم: «3 گزينة
شكم  تو، جمله تن  خون خوردن مثال، براي كاسه سپهرِ بيني كه نمي: «4 گزينة
  صفت بياني است. » مثال كاسه»: «است؟

322.  
هاي ديگر به دو شكل دو هجايي و سه  واژه يك تلفظي است.» تابدار« واژة

  را/ يِ/ گان) -شوند (راي/ گان هجايي تلفظ مي

323.  
غيرساده است و فعل  جملة» به خاك ما گذري كن كه خون مات حالل«مصراع 

  معنوي حذف شده است: قرينةاز پايان آن به » است«اسنادي 
  .]است[به خاك ما گذري كن كه خون ما حاللت 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
لفظي است: ليك به  قرينةغير ساده وجود دارد اما نوع حذف به  جملة: 1 گزينة

  .] يا هست است[معني قصير 
 جملةمعنوي حذف شده است، اما بيت يك  قرينةبه » است«: فعل 2 گزينة

  شود.  ساده محسوب مي
لفظي است: و نه  قرينةغير ساده وجود دارد اما حذف فعل به  جملة: 3 گزينة

  . ]ماند[باغ ماند و نه بستان 

324.   
، ممفعول است و در سه گزينه ي ديگر نقش  1ي گزينه ي  در قافيه» م«نقش 

   .متمم است

325.   
حذف فعل به  ← ]است[مال از بهر آسايش عمر است، نه از بهر گرد كردن مال 

  .لفظي قرينة
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  معنوي. قرينةحذف فعل به  ←]است[بدبخت و  …]است[بخت  : نيك1 گزينة
حذف  ←]است[ عام نادان پريشان روزگار ز دانشمند ناپرهيزگار به : 2 گزينة

  معنوي. قرينةفعل به 
حذف فعل  ←از ... ]است[تر  زار خوش بوي تو بر طرف الله زلف بنفشه :4 گزينة

  معنوي. قرينةبه 

326.   
مانند  چهرةجناس: سورت (سوره) و صورت (چهره) / تشبيه: صورت يوسف (

نظير:  كند. / مراعات يوسف) / تلميح: به داستان حضرت يوسف (ع) اشاره مي
  .»چشم، صورت، رخساره«

327.   
  ، آب و قرآن سجع ندارد.1 گزينة جملةدر 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  صامت پاياني يكسان دارند.» هالك و پاك« :2 گزينة
  صامت پاياني يكسان دارند.» نعمت و عنايت« :3 گزينة
وزن و داراي صامت  سجع دارند، هر دو واژه هم» زندان و فرمان« :4 گزينة

  پاياني يكسان هستند.
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328.  
  :ها نهيگز ريدر سا سجع
  دي/ نشا دياي: ن1 گزينة
  / اوست / پوست كوستي: ن3 گزينة
  ندارم يندارم / كس ي: بس4 گزينة

329.  
با » چشمت«، دو سجع داريم كه هر دو جناس دارند. 3 گزينةدر عبارت 

اند،  هايي كه در ساير عبارات سجع ساخته واژه». چيره«با » خيره«و » خشمت«
  جناس ندارند: 

ديدم و : «4 گزينة»/ پوشان خاموشان و خرقه: «2 گزينة»/كرد و آورد:«1 گزينة
  »كردم

330.   
فرو آرد : «4 گزينةسجع/ » سر و زر: «2 گزينةسجع/ » نگيرد و نميرد: «1 گزينة
  سجع» و دارد

331.  
 ابانيبا وجود تو، رفتن به هزار ب«  :ميخوان يم 2 گزينة  تيمصراع نخست ب در

  صورت سؤال هم آمده است.  تيمفهوم در ب نيا» هم سهل است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  ) توصيه به صبر و شكيبايي در مقابل جدايي و دوري معشوق1
  ) ناممكن بودن صبر و شكيبايي در فراق يار3
  ارزش بودن زندگي در فراق يار ) بي4

332.  
 تيدر ب يخدمت مخلوق افتخار ندارد، ول ميخوان يصورت سؤال م تيب در

خدمت به خلق  نيمطلب، عبادت خداوند هم نيبر خالف ا قاًيدق 4 گزينة
  دانسته شده است. 
  ها: تشريح ساير گزينه

  مند دانستن و لزوم خدمت درگاه اوش) در ستايش ممدوح است و ارز1
  روايي دنيا و سعادت اخروي در پي دارد.مكا ،)ستايش ممدوح2
  ) بدون توجه به نظر مردم در پي عبادت خداوند باش.3

333.  
 تيو رفتار خوب، به ظاهر خوب است. ب كويباطن ن حيصورت سؤال ترج عبارت
 كو،يجز كار ن به ،يپادشاه و باجمال باش ايهرچند در دن: «ديگو يم زين 3 گزينة

  .»  ديآ يبه كارت نم يزيچ
  ها: تشريح ساير گزينه

  اند. ها در هر مقامي كه باشند، در برابر مرگ يكسان انسان همة) 1
  داري، بندگي درگاه حق است. پادشاهي و جهان الزمة) 2
  ) بيانگر ستايش عطا و بخشش ممدوح شاعر است.4

334.  
انسان به  يوقت: «ديگو يصورت سؤال، شاعر م تيمثل ب زين 2 نةيگز تيب در

 يهراس ديآ يم شياو پ يكه در راه برا ياست، از خطرات يبه هدف دنيفكر رس
  »ندارد.

335.  
راه دوست  يها يخطرات و سخت كه نيا انيدر ب 3 نةيگزصورت سؤال و  اتياب
  دارند.  ييقرابت معنا ست،ين ريناپذ عاشق تحمل يبرا

336.  
كردند، پس او را به چاهي  برادران يوسف نبي در كودكي به او حسادت مي

انداختند. كمي بعد، كارواني او را از چاه بيرون كشيد (بيت الف) و به مصر برد و 
كه زيبايي يوسف را به  زليخا همسر عزيز مصر براي آنبه عزيز مصر فروخت. 

قدر  ديگر زنان مصري ثابت كند، مجلسي برپا كرد كه در آن، زنان مصري آن
جاي ترنج بريدند (بيت د). بعدها  هاي خود را به مجذوب يوسف شدند كه دست

 اي در زندان افتاد اما دوباره به نزديكي قدرتمندان مصر رسيد يوسف به توطئه
(بيت ج). بعدها كه خود به قدرت رسيد، كاروان برادران خود را كه به ديدارش 

اي به برادران خود داد تا به پدر پيرشان، يعقوب  شناخت و هديه ،آمده بودند
ها  شد (بيت ه) و او پس از سال باز بو اين از بدهند (بيت ب). چشم يعقوب

د، زماني كه يوسف به ديدار گويند اندكي بع بيناييِ خود را به دست آورد. مي
شدن از اسب درنگ كرد  اي در پياده پادشاهي، تنها لحظه ةغرّپدر رسيد، به 

  (بيت و) كه اين كار باعث شد خاندان پيامبري از او به فرزندانش نرسد. 

337.   
 گزينةجز بيت  به  ابيات در بيان ترجيح سيرت زيبا بر صورت زيبا هستند، ةهم
  . در اين بيت شاعر به نكوهش خود پرداخته است. 2

338.  
مفهومي هست در اين باره كه اگر كسي محبوبي دارد، بايد جور او را به جان 

اي كه در دل بيابان است  دست بياورد. اين مفهوم در قالب كعبه بخرد تا او را به
در  چنين و رسيدن به آن دشوار، بارها در ادبيات فارسي بيان شده است. هم

نيز مفهوم انتظار و تحمل سختي در تصويري ديگر آمده است، اما  2 گزينةبيت 
فهمد كه نبايد  كند هر كسي كه راه حق را بشناسد، مي بيان مي 3 گزينةبيت 

 مانعي براي ديگران در راه رسيدن به اهدافشان باشد.

339.   
 چشم به باشد، بردبار و كند كند كه انسان اگر نيكي بيان مي 1 گزينةبيت 

نيز اصل انسانيت را بردباري  3 گزينةآيد. بيت  خوار و پست نمي خردمند،
نيز مخاطب را به  4 گزينةشمارد. بيت  پستي مي ةمايداند و عجله را  مي

 ةهمستايش تجربه است:  2 گزينةكند، اما مفهوم بيت  بردباري توصيه مي
 را هاي عاقل و زيرك، چه جوان، چه پسنديده، چه بردبار، جهانديدگان انسان

  خواستارند.

340.   
ترجيح سيرت نيك بر «مفهوم مشترك بيت اين گزينه و عبارت صورت سؤال 

  »صورت زيبا است
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  هاي ظاهري دنيا ها و جاذبه ارزش دانستن زرق و برق : بي1 گزينة
  شايسته ندانستن باطن و سيرت افراد ظاهرآرا و رياكار: 2 گزينة
ها به خودنمايي و  : غافل شدن افراد از توجه به باطن و پرداختن آن3 گزينة

 ظاهرآرايي

341.  
  : خوشايند بودن ياد يار در دلِ عاشق3 گزينةمفهوم بيت 

مفهوم مشترك ابيات مرتبط: دلپذير و آسان بودن راه ناهموار كعبه براي 
 نِ حقعاشقا

342.  
» 4و  3، 1«هاي  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه» حق هخدمت ب«

    . مطرح شده است» خدمت به خلق«، 2 گزينةدر  واست 

343.  
ديگر امكان صبر و  گزينةگيرد، ولي در سه  ، شاعر صبر پيش مي2 گزينةدر 

  شكيبايي براي عاشق وجود ندارد.

344.  
نيازي عاشق از تفرج در باغ و  بي» 4و  2، 1«هاي  مفهوم مشترك در گزينه

شاعر  3 گزينةا در هاي عشق يار است؛ ام گلستان به دليل داشتن زيبايي
  معتقد است گل در چمن به عشق يار شكوفا شده است. 

345.  
سيرت نيكو بر  به مضمون عبارت نزديك است كه برتري  4 گزينةمفهوم 

  صورت نكوست.

346.  
مفهوم بيت صورت سؤال، در نفي ظاهر زيبا و تأييد سيرت و باطن نيك است 

، به 3 گزينةشود. در  نيز همين مفهوم دريافت مي» 4و  2، 1«هاي  كه از گزينه
  .اشاره شده است» صورت رو نمودن به«و » از ميان رفتن معني«

347.  
مكر كرده اند، اما خدا خود  گويد براي خدا مكر كرده عبارت صورت سؤال مي
  نيز آمده است. 3 گزينةگان است. اين مفهوم در  است و بهترين مكركنند
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348.   
خرد  كه انسان بايد گذرد و سرِ بزرگان مي از صبر با ها بدي«گويد  مي 1 گزينة

گويد اگر طالب وصال، بردبار نباشد، به موفّقيتي  مي 2 گزينةداشته باشد. 
نيز توصيه به صبر است و اميد نتيجه به كسي دادن.  4 گزينةرسد. بيت  نمي

گويد صبر،  نالد و مي برخالف ابيات يادشده، از نصيحت به صبر مي 3 گزينةبيت 
  درمان درد او نيست.

349.   
گويد افتخار به خدمت، تنها از خدمت به خدا حاصل  بيت صورت سؤال مي

 3 گزينةل آن در بيت شود و خدمت به مردم، افتخاري ندارد. مفهوم مقاب مي
دلق، كه تنها به  و سجاده و تسبيح طريقت، نه به« گويد:  آمده است كه مي

   »است. خلق خدمت

350.  
كنند هر چه از دوست رسد نيكوست و  ابيات بيان مي ةهم، 3 گزينةجز بيت  به

اين مفهوم  3 گزينةهراسد. بيت  رسد نمي عاشق از باليي كه از معشوق به او مي
  را در بر ندارد. 

351.   
 و گويد فضل مفهومي شبيه با عبارت صورت سؤال دارد، كه مي 4 گزينةبيت 

داشتن  به خلق است و چه كاراست، خدمت فن كارگر نيست، آن و جهدي
  اخالق نيكو. 

352.   
مفهوم عبارت صورت سؤال از بستگي به گشايش و از قعر به اوج رسيدن است. 

دقيقاً عكس اين مفهوم است، يعني از اوج به قعر رسيدن،  2 گزينةمفهوم بيت 
  از شهسواري به خاك زير پاي ستوران رسيدن. 

353.   
 عزيزان ريش دل غيب / بر عالم از رسد درمي كه شكرپاره هر«جز بيت  به

كنند كه هر چه از دوست رسد نيكوست و  ابيات بيان مي ةهم، »آيد مي نمكي
كند كه هر خوبي و خوشي كه در عالم  بيان ميبايد آن را پذيرفت. اين بيت، 

  هست، چون نمكي بر دلِ زخميِ عزيزانِ ماست.

354.  
كند براي رسيدن به محبوب و مقصود، از  شاعر بيت صورت سؤال بيان مي

هم هست  3 گزينةهايي كه در راه است هراسي ندارد. اين مفهوم در بيت  رنج
 ةپارچغيالن به زير پاي او چون گويد در راه رسيدن به كعبه، خارهاي م كه مي

   حرير است.

355.   
تا زماني كه عاشق تو هستم به چيز «گويد:  شاعر در بيت صورت سؤال مي

از آن روز كه عشقش به «نيز آمده است:  1 گزينةدر بيت » انديشم ديگري نمي
  »معشوق ايجاد شده به چيز ديگري نپرداخته است.

356.  
  دو كتف انيچشم / غارب: م ياندام چون گود ي: هر فرورفتگوقب
  : بهشتخلد
  هي: پست، فرومامي/ لئ يگيفروما  ،ي: پستيميلئ

  انيدادن / اَنعام: چهارپا : نعمتانعام

357.   
  ها نادرست آمده است: واژگاني كه معناي آن

  ج) گُرده: پشت، باالي كمر / د) حقارت: خواري، پستي

358.   
   حكمت: علم، دانش، دانايي، دانشمندي و ...

359.  
  نادرست آمده است.  2 گزينةدر » وقب« يامال

360.  
 يبه معن» زلّت«و  »يبرا« يبه معن» بهر«، »سرها« يبه معن» اسرار« يها واژه

  نادرست نوشته شده است.   ها نهيدر گز» لغزش«

361.    

  پيمان -2روزگار و زمانه  -1: عهد داراي دو معني است: 1 گزينة
  :ديگرهاي  گزينهتشريح 

  پيمان»: 4و  2«هاي  گزينهدر » عهد«
  : روزگار و زمانه3 گزينةدر » عهد«

362.     
اشاره به اين نكته دارد كه هر كسي اليق اسرار » راز حقة«مفهوم كلي حكايت 

  آمده است. 4 گزينةجز  ها به الهي نيست و اين مفهوم در تمام گزينه

363.    

نسان به فكر وقتي ا«گويد:  نيز مثل بيت صورت سؤال، شاعر مي 2 گزينةدر بيت 
 »آيد هراسي ندارد. رسيدن به هدفي است، از خطراتي كه در راه براي او پيش مي

364.  
يدر كتاب درس »نامه ياله«ندارد.  »نامه ياله«با نام  يكتاب ينيوراو نيسعدالد، 
  است.  يشابورياز عطّار ن ينام اثر

365.  
رخ «نيز  3 گزينةبه است. در بيت  مشبه» بهشت«در عبارت صورت سؤال، 

بهشت ركني از  ةواژبه بهشت مانند شده است. در ساير ابيات » گندمگون
است نه » مشبه«كه در آن بهشت  2 گزينةجز بيت  تشبيه نيست، به

»هبه مشب.«  

366.   
(موم، سنگ خارا) = تضاد / مراعات نظير: شمع، موم و سوختن / تشبيه: چون 

  شمع
  ها: تشريح ساير گزينه

  رزق -2يك روز  -1) ايهام: روزي 1
  ) تضاد: دوستان و دشمنان/ مجاز: حروف مجاز از سخن2
  تضاد: پنهان و آشكارا»/ عاشق شدن«دل از دست رفتن: كنايه از «) كنايه: 4

367.   
معنوي وجود دارد (اي  ةقرينمنادا است و در منادا حذف به » عزيز»: «اي عزيز«

  معنوي حذف شده است. ةقرينبه آخر  ةجملدر » است«عزيز، با تو هستم.) / 

368.   
دو » و حيدر خط پرگار است. استپيغمبر ما مركز «، 2 گزينةمصراع دوم در 

  معنوي حذف شده است. ةقرينبه » است«فعل اسنادي 
  )اين است: روزها فكر من اين است و همه شب سخنم (1 گزينة

  لفظي ةقرينحذف به                                                                      
) كه مخفف فعل اسنادي ي: ماري تو كه هر كه را ببيني بزني يا بوم (3 گزينة

  لفظي ةقرينحذف به است.  »هستي«
  ) و جان ز تن مستور نيستمستور نيست: تن ز جان (4 گزينة

  لفظي ةقرينحذف به                         

369.   
، درمان 4ي داند اما در گزينهدرمان ميشاعر درد را » 3و  2، 1«هاي  گزينهدر 

 .دانددرد عشق را با طبابت طبيب ميسر نمي

370.   
رويان وفايي زيبارويان و خوب بي» 4و  3، 2«هاي  گزينهمفهوم مشترك ابيات 

وفايي دنيا اشاره شده است. به بي 1 ةگزينا در (معشوق) است ام  

371.   
و عامل » بخشدرمان« را » درد«در ابيات مرتبط، برخالف عادت معمول شاعر 

  جويد. ، شاعر درمان خود را در نزد يار مي2 گزينةا در داند ام بهبودي خود مي

372.  
شاعر،  3 گزينةدرا تأكيد شده است ام» رازپوشي«در ابيات مرتبط بر مفهوم 

  داند. معشوق را ترجمان راز دل خود مي



  
 

25 

سخ
پا

حي
شري

مة ت
نا

 
373.  

 يزيبه چ يآدم ليم يوقت ديگو يمثل مصراع صورت سؤال م زين 4 نةيگز تيب
 ري. در ساشود يتحمل م رسد، يكه از او م يانيو ز بيباشد، هر آس يكس اي
    . ستيمفهوم ن نيا اتياب

374.  
 ديگو ي. نثرِ الف مكنند ياشاره م يا جداگانه مسألةالف و ب هر كدام به  موارد
 ديگو يپادشاه است و م شيدر ستا تيخواست، اما ب ياز خدا روز ديتنها با

. كند يم رشيو حق اندازد يخداوند هر كه را بخواهد خوار كند، اول از چشم او م
 تيبندگان قدرتمندتر است، اما ب رِمكرِ خداوند از مك ميخوان يم زيدر نثر ب ن

» خداوند« دي. دقّت كنگردد يكند، مكر به خودش بازم يهر كس مكر ديگو يم
  هم دارد. » صاحب« يمعنا
ناصرخسرو با » ج« تيج و د، نظم و نثر به هم مربوطند. در بدر عبارات  اما
دل  يعنياست،  يمطرب يِدر پ يدر قبله دارد، ول يكه رو كند يصحبت م يكس

شاعر  زين» د« تيجوفروش است. در ب ينما گندم يعنيندارد،  يكيو زبان 
حقارت  نيا ،يشو يم ريبه نظر خوار و حق يمطلب دنِياگر از پرس ديگو يم

  مفهوم در نثر هم هست.  ني. ايبرس ييتا به دانا شود يتو م يراهنما

375.   
به نيكو و زيبا بودن تحمل رنج و سختي در راه معشوق و » 4و  3، 2«هاي  گزينه

، اسيرشدن عاشقان را در دام 1 گزينةكنند، اما بيت  از سوي معشوق اشاره مي
  ميل خود، عاشق شده است.) داند. (عاشق با عشق معشوق به اختيار عاشق مي

  

  
376.  
  : شكستننقض

377.  
نادوخته كه در  ةجام(احرام: دو تكه  شكل يمخروط ييها ها، جسم : هرماهرام

.) / خشت: آجر اندازند يرا به دوش م يگريو د بندند يرا به كمر م يكيحج  اميا
/  بندند يچكمه م ةپاشنبر  يكه هنگام سوار يفلز ي: آلتزيخام و ناپخته / مهم

  يتعال يجز خدا هرچه به  اهللا، يماسوا: ماسو

378.  
 كسي سر بر اش سايه اگر قدما باور به است كه اي افسانه اي هما، نام پرنده

به ترتيب  4و  2، 1هاي  گزينهعبارات  .شود مي سعادتمند شخص آن بيفتد
  ».سيمرغ«و » ققنوس«، »مرغ طوفان«مربوطند به 

379.  
 ةپاشن بر كه فلزي چه غير از خداست / صولت: جالل/ مهميز: آلتي ماسوا: آن

 .زنند مي اسب گاه تهي بر سواري هنگام و بندند مي چكمه

380.  
  ها: در ساير گزينه». روي«، »باال«يعني » زبر«
بوست.  اي خوش ، ماده»مشك«اي پوستي براي حمل آب است.  ، كيسه»مشك«

  ». مشك«آمده است نه » مشك«، 1 گزينةدر بيت 
، 2 گزينةيعني آهنگ حج كردن. در بيت » احرام«ها و  يعني هرَم» اَهرام«
داريم كه معناي » سرا«نيز  4 گزينةدر بيت ». اَهرام«داريم و نه » احرام«
  ست.»سرا«، »سرودن«دارد. بن مضارع فعل » خانه«

381.   
: مهميز: آلتي 3 گزينة: هرّا: آواز مهيب/ 2 گزينةافزار: كفش/ : پاي1 گزينة

آن حيوان را به  وسيلةصل است تا به سواركار متّ چكمة پاشنةفلزي كه به 
  حركت درآورد.

382.   
 خانوادة همه شده است. اين واژه نادرست نوشت 2 گزينةدر بيت » تحير« واژة

   است و امالي آن به همين شكل درست است.» حيرت«

383.  
در » مايع«نوشته شده است. » مايع«به نادرست » مايه« ةواژ  ،3 گزينةدر بيت 

دارد. شاعر » اندازه«معناي » مايه«از حاالت ماده است و » گاز«و » جامد«كنار 
بيزي كرده است تا اين ميزان گنجِ  كند كه خاك ادعا مي 3 گزينةدر بيت 

   شايگان به دست آورده است.

384.   
هايي كه در ساير ابيات نادرست نوشته  اماليي ندارد. واژه غلط 4 گزينةبيت 
  اند عبارت است از:  شده
كه در بيت » هالل«است و » حرام«، متضاد »روا«به معنيِ » حالل: «1 گزينة

  تي از ماه است كه كامل نيست. منظور است، حال
در بيت ». پاداش كار نيك«يعني » ثواب«و » درست«يعني » صواب« :2 گزينة
  منظور است. » ثواب« 2 گزينة
در بيت ». روايي فرمان«يعني » امارت«و » ساختن«يعني » عمارت: «3 گزينة
  صحيح است. » عمارت«امالي  3 گزينة

385.     
  عمارت (ساختن، آباداني)  ←غلط اماليي: امارت 

386.   
  اليهي دارد. مضافو نقش  اصلي ةهست نه است وابسته »گوسفند« ةواژ

387.   
  اند از: اسير / اين / سبز / آن / شاعر. ها عبارت صفت

  شاعرم. دوست در »م«دوست /  اسيرم/ شوق/نگاه در  »م«ها:  مضاف اليه

388.   
ـِ + موفّق (صفت) + نماي  همان (صفت)+ چهار (صفت) + دانشجو (اسم)+ نقش

  نماي ـِ + كشوري (صفت) نماي ـِ + مسابقات (اسم) + نقش نقش

389.   
سرجوخه (اسم)+ كشيك (اسم) + پاسگاه (اسم) + تازه تأسيس شده (صفت) 

  + كالنتري (اسم) + محل (اسم) + زندگي (اسم)

390.   
  اسم » هيكل، معلّم، كالس، مدرسه«
  صفت » دراز، كبود، ورم كرده، چهارم«

391.   
  اسم » همايش، مردان، كشورهاي، جهان«
  صفت» اولين، پرافتخار، قهرمان، مختلف«

392.   
  اسم » گردهمايي، مركز، آموزش، استان، تهران«
  صفت » بهترين، دو، درماني«

393.   
 ي پيشين وجود دارد: ، دو وابسته4 ةگزيندر عبارت 

  شيوه چند/  داستان هر   
 

 بينيم: پيشين مي ةوابستدر ساير عبارات سه 
  سال هر/  جهت همين/  بخش اين: 1 گزينة

 
  ها ملّت ديگر/  ملّت  هر/  نكته اين: 2 گزينة

 
  ها پديده ديگر/  رهگذر اين/  رويداد هر: 3 گزينة

  
  
 
 
 
  

394.  
 - بلندترين هرم -آن هرم -خشتي خام - هاي وصفي: چشم كوچك تركيب
  مورد) 5ترين مور ( كوچك
 ديوارة -چشم من - ات (بزرگي تو) بزرگي -هاي اضافي: ديدن بزرگي تركيب
 مورد) 6بلنداي تو ( -فرعون تخيل -اهرام

 ديوار عدل–تيسار نخل وال هيدر سا 8
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395.   
(فعل » باشد نمي«، به معناي 2 گزينةابيات، در » رديف«به عنوان » نيست«فعل 

  كار رفته است. به» وجود ندارد«اسنادي) و در ابيات ديگر در معناي 

396.   
مفعول (درِ باغِ خرد را گشوده است.)/ » در« - 2راي فردوسي/ بدل ب» دانا« -1
  اليه مضاف» رهايي« -4مسند/ » توانا« - 3

397.   
)/ صفتپسين ( وابستة» عام«اليه)/  پسين (مضاف وابستة» زمين: «4 گزينة

 وابستة 4 ←اليه) پسين (مضاف وابستة» يغما«اليه)/  پسين (مضاف وابستة» او«
  پسين

  :ديگرهاي  تشريح گزينه
پسين  وابستة» شكم«پسين (صفت)/  وابستة» هپرخوار: «1 گزينة
  پسين وابستة 3 ← اليه) پسين (مضاف وابستة» غم«اليه)/ (مضاف
  پسين وابستة 1 ← اليه) پسين (مضاف وابستة» تكبر«: 2 گزينة
» خارش«در » ش«اليه)/  پسين (مضاف وابستة» بارش«در » ش: «3 گزينة
  پسين وابستة 2 ←اليه) پسين (مضاف وابستة

398.   
 صفت) 3تركيب وصفي ( 3 ←» قلّك سياه«، »اي پول نقره«، »همه جا«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صفت) 2تركيب وصفي ( 2 ←» نارنجي شعلة« ،»پرآواكوه « :1 گزينة
  صفت) 2تركيب وصفي ( 2 ←» بار هزار«، »آبي رنگاي  كاسه: «2 گزينة
  صفت) 2تركيب وصفي ( 2  ←» پرنده يك«، »معصومچشمان : «3 گزينة

399.   
  هسته» دو«صفت اشاره / » اين: «1 گزينة
  شاخص  قوام حاجي: 2 گزينة
  هسته» جهان«صفت شمارشي / » دو«صفت مبهم / » هر: «3 گزينة

400.  
است نه هسته. در  اليه مضاف »هيهمسا«، »همسايه ةخاندرخت كاج «گروه  در

» ها دانه«، »هاي باراني دانه«هسته است. در عبارت » مرد«، »مرد جوان«گروه 
هسته است و  »رهيدستگ«، »سرد ماشين دستگيرة«هسته است و در گروه 

  . يانيصفت ب» سرد«

401.  
 جملةاست. در  يگروه مفعول هستة» گاو«، »گاو فلك (را) قربان كن«عبارت  در
 يگروه نهاد هستة» شب« ،»شود يچو ماهت روز روشن م يشب تار از رو«

  است. 

402.  
راه بر قصر اجابت «و  »ستياو) مردم ن«( ،»ستين داريد قياو) ال«(عبارات  در
مسند هستند. در » آسان«و » مردم« ،»قيال« يها واژه ،»ستيآسان ن افتن،ي

 يدر ابتدا »ستين« ،»است دهيكه در بر چو كبوتر نتپ ستيدل ن«عبارت 
وجود  يدل: «دهد يم» وجود ندارد« يچرا كه معن ست،ين يمصراع فعل اسناد

  نهاد است. جا نيواژه در ا ني. ا»است دهيندارد كه در بر چو كبوتر نتپ

403.  
جز  است، به يساختار گروه اسم» وابسته + هسته + وابسته« ها، نهيگز ةهم در

هسته + «ندارد و ساختار آن  نيشيپ ةوابستكه » ساز نبرد روز سرنوشت«گروه 
  است. » وابسته + وابسته

404.  
مانند شمع چشم  يقوت يكه مرد، از فرط ب يتا حد يقحط: «ميخوان يم تيب در

، نهاد است و »مرد«واضح است كه .» برد يو به كار م سوزاند يخود را در آتش م
  مفعول است.   آن است، ةهست» چشم«كه » چشم خود«گروه 

405.  
از نوع صفت اشاره  نيشيپ ةوابست »نيا«الف،  تيدر ب» خانه نيا«گروه  در

از  نيشيپ وابستة »نيبرتر«، »مقام ملك نيبرتر«ب، در گروه  تيهست. در ب

و » تخت چمن«، »بهار عمر« يها در گروه زين »د« تياست. در ب ينوع صفت عال
 يانيج، صفت ب تيب درهست. اما  »اليه مضاف«از نوع  نيپس ةوابست» چتر گل«
  . شود ينم دهيد
 اليه مضافاز نوع  نيپس وابستةبا  ييها گروه» علم عشق«و » ما همدرس«

  هستند. 

406.  
  :اتياز اب ييها بخش يبازگردان

  : مفعولندي: او را ببنندشي) اگر در شب ببالف
  اليه مضافگوشانِ درِ تو:  به گوشان درت: حلقه به ) حلقهب
  برسد: متمم) گر رسدم: اگر به من ج
  دانند: مفعول  يصاف يدانند: من را صوف يصاف ي) در خانقهم صوفد

407.  
محترم  نيچن بيرق«و » خاكسار شدم اريمن در نظر « يها : در جمله2 نةيگز

  نهادند.  »بيرق«و » من«، »نخواهد ماند
  :ها نهيگز يبررس
نشان «و  »داند يحساب نم ييما گو وانيصاحب د« يها : در جمله1 نةيگز

» هللا نشان حسبه«و » ما وانيصاحب د« يها گروه ،»ستيطغرا ن نيهللا در ا حسبه
  نهادند.

 يباب چيدگر ما را به ه بتيرق«و » قامت من حلقه شد« يها : در جمله3 نةيگز
  نهادند.» تو) بي(رق بتيرق«و » قامت من«، »در نراند نيز
، »عشق است ةخانهمه جا «و  »ارنديهمه كس طالب « يها : در جمله4 نةيگز

  نهاد است. » همه جا«و » همه كس« يها گروه

408.  
 ةيساكه  ،يخدا هست يبرا يتيتو چه آ ،يعل: «ميخوان يصورت سؤال م تيب در

نخست كاربرد حرف اضافه  ي»را«عبارت،  نيدر ا.» يماسوا فكند ةهمهما را به 
  بود.  يمفعول نشانةدوم  ي»را«شد و  ليتبد »يبرا«داشت و به 

 تياست و در ب يمفعول نشانةاز نوع » را«هر دو  4و  1هاي  گزينه اتياب در
، 3 نةيگز تي. اما در بستين يمفعول نشانة» را«كدام از دو  جيه 2 نةيگز
داد؟ كه حسنِ خودش را  نهيپرست آ به آن بت يرب، چه كس اي: «ميخوان يم
 يبه معنا اي »ارياخت« يِجازم يدر معنا» دست«كه » و دست را از ما برد. ديد
نخست كاربرد حرف  ي»را«است كه  يهيآمده است. بد »يدست از باز كي«

  است. يمفعول نشانةدوم  ي»را«شد و  ليتبد» به«اضافه داشت و به 

409.  
است، نه » نهاد« ،»چنان كنم ارانيمن از درد وصلت « ةجملدر » من: «3 گزينة
  . اليه مضاف
  :ها نهيگز يبررس
 شميفلك بر من همان كند كه به زخم زخمه بر ابر« ةجملدر » فلك: «1 گزينة

  است. » نهاد«، »رباب كنند
در ناب   را چون صدف، ام دهيسرشك د« ةجملدر » سرشك: «2 گزينة

  است.» مفعول« ،»كنند يم
  است. » مفعول« ،»دعوت« ،»شنوند يدعوت من را در جهان نم« ةجمل: در 4 گزينة

410.  
آن مركز «است. در گروه  اليه مضاف »انيصفو« ،»انيصفو تختيپا«گروه  در

صفت » آباد« يدر معن» آبادان«هسته و » مركز«صفت اشاره، » آن« زين» آبادان
  .ستيدر متن ن ياست، اما صفت عال يانيب

411.  
 ةجملباشد، مسند ندارد. در » وجود ندارد« يبه معنا »ستين«اگر  معموالً

به شكل  زين  جمله د،يق» اكنون«نهاد است و » چاره« ،»ستياكنون چاره ن«
 ها نهيگز ريكه مسند ندارد. در سا گردد يبرم» وجود ندارد يا اكنون چاره«
  مسند است.» سرد«و » شرط عقل«و  »بيغر«

412.   
  خانواده وجود ندارد. ، هم4 گزينةدر 

آسايش و : «2 گزينةخانواده هستند./  هم» طلعت، طالع، طلوع: «1 گزينة
  خانواده هستند. هم» نظر و منظر: «3 گزينةخانواده هستند./  هم» بياسايم
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413.   
  ب)مركّ ةواژ: گلوگير خاص و عام، هسته: گلوگير (4 ةگزين

414.  
» كمال«از  ،يكن يمن را باور نم يها اگر گفته: «ديگو يدوم م تيدر ب حافظ
 يها را بر چه كس آن اگر دل و مهر از تو بردارم،: «كنم يرا تكرار م يثيحد
شده  نيبا نام كمال است و تضم ياز شاعر تيب نيكه واضح است ا »فكنم؟يب

  » است.

415.   
: 2 گزينةسرپرست تلميح دارد./ ي: به نان پختن علي (ع) براي افراد ب1 ةگزين

ي خيبر توسط علي(ع) : به فتح قلعه4 ةگزينبه شهادت علي (ع) تلميح دارد./ 
  تلميح دارد.

416.   
امام علي (ع) را روح شب قدر دانسته است كه به طور غير مستقيم به شاعر 

  نزول جبرئيل در شب قدر اشاره دارد.

417.   
چنين است: صورت مرا زيبا آفريدي كه مورد تحسين قرار  1 گزينةمعناي بيت 

  صورت سؤال هماهنگ است. آيةكه با معناي  گيرد. مي

418.   
شود معني بيت اين است كه: اگر گل طبع من با نسيم وجود معشوق شكوفا 

هاي گل محمدي به وجد  خوان هم با ديدن گلبرگ آور نيست، زيرا مرغ شب تعجب
  آيد. ساير ابيات بيانگر شدت تحير و سرگشتگي شاعر در برابر ممدوح است. مي

419.   
علي (ع) باعث در شعر صورت سؤال شاعر معتقد است، وسعت وجود حضرت 

شده است كه گوينده نتواند با سخن او را توصيف كند و اين نگنجيدن حدود 
  نيز مطرح شده است. 2 گزينةهاي يك فرد در كالم در  ويژگي

420.  
به  كنند يم هيمخاطب توص ، بهاتياب ةهمعاشقانه است،  يتيكه ب 3 گزينة جز به
  خود مهربان باشند.  ردستيبا ز كه نيا

421.  
عبارت صورت سؤال بيانگر ناتوانيِ شاعر در وصف ممدوح است. شاعر در اين 

خواند كه شعر او را از وزن  عبارت، فضاي وصف ممدوح را چنان فضايي مي
منطق   كند كه وصف ممدوح، نيز شاعر، بيان مي 2 گزينةانداخته است. در بيت 

  جز آه!  او را ويران كرده است و چيزي براي گفتن نمانده است، به
  هاي او را وصف كرد، كند براي كشف محبوب نبايد ويژگي بيان مي 1 گزينةبيت 

مخاطب را از قدرت هوا و هوس و  3 گزينةبلكه بايد در او غرق شد. بيت 
 گزينةداند. در بيت  ند و آن را علّت تغييرات احوال آدمي ميترسا خودكامي مي

جز  كند كه نبايد در هنگام حضور نزد معشوق، از چيزي به نيز شاعر بيان مي 4
  معشوق سخني گفت.

422.  
. 3 گزينةجز بيت  ابيات مفهومِ ناتواني در درك و يا وصف وجود دارد، به ةهمدر 

آفرينش خدا، وراي ادراك انسان حافظ ممدوح را مانند  1 گزينةدر بيت 
نيز گفته  2 گزينةتواند او را وصف كند. در بيت  كند نمي خواند و بيان مي مي
هاست.  شود كه هر چه از محبوب گفته شود، باز هم محبوب وراي آن گفته مي

گويد براي  شاعر مي 4 گزينةيعني وصف كامل محبوب ممكن نيست. در بيت 
 ملك«وصف هاست، به  حسادت فرشته ةمايي ممدوحي كه ، يعن»آن رشك

چنين مفاهيمي  3 گزينةفلك باشد (!) اما در بيت  ةاندازدهاني نياز دارد كه به 
چين كه به زيبايي  ةنگارخاننيست. شاعر در اين بيت تنها محبوب خود را بر 

  نهد. مشهور است، ترجيح مي

423.   
عبارت صورت سؤال بيانگر ناتواني در فهم و درك است. اين مفهوم در ابيات 

  هم هست: 2 گزينة
هاي فراواني زد كه به يقين، به شناخت  هر كسي كه در راه معرفت آمد، الف

جز پندار يا  رسيده است. اما اين ادعا درست نيست، چرا كه جانِ انساني به
ند. تو خود انديشه كن و بگو، كه آيا در دو ك گمان، چيزي از اين راه حاصل نمي

  جهان، يك قطره آب تيره با دريا برابر است؟

424.  
به نوعي با عبارت صورت سؤال قرابت معنايي دارند،  4 گزينةبه جز  ابيات ةهم

  گنجد. گويد: معشوق در وصف نمي شاعر در اين ابيات مي

425.  
است. » برقراري عدل و انصاف«هاي مرتبط  مفهوم عبارت صورت سؤال و گزينه

  ورزي است.  ظلم كردن به جاي عدالت 4 گزينةمفهوم بيت 

  
426.  
آتش « يعني ،»كشد ينرمِ آب، آتش را م ةچهر: «ديگو يشاعر م 1 نةيگز تيب در

به » كشتن«كه از مصدر  يا واژه اتياب ريدر سا كه يدر حال ،»كند يرا خاموش م
تو مرا «، »مرا مرگ كشت«آن است:  يامروز يكار رفته است، به همان معنا

  .»ستين ستهيكشتن شا رابا ظلم و ستم مردم «و » آنان را كشتند« ،»يكشت

427.   
بهرگي از  سرنوشت، طلوع كننده، اقبال/ خذالن: درماندگي، بيطالع: بخت، 

  الل: اندوه، پژمردگي، افسردگي/ قدس: پاكيياري/ م

428.   
نادرست معني شده است ( مفرد است و جمع معني شده » محنت« ةواژتنها 

  است)/ محنت: غم، اندوه

429.   
  ».طبع: سرشت، نهاد«غلط:  ةواژامالي درست 

430.   
  ».نفخ صور، برخاستن مردگان« اند از:  امالي صحيح واژگان عبارت

431.   
  رستخيز/ رستخيز عظيم/ عرش اعظم= سه موردهاي وصفي: چه  تركيب
  : چه شورش/ چه نوحه/ چه عزا/ چه ماتم = چهار مورد1 گزينة
  دو مورد» = اين گرگي طبع«، » چوپان گرگ طبع: «3 گزينة
 : اين بوم = يك مورد4 گزينة

432.   
  هاي اين بيت ساده هستند. واژه همة

  : گلوگير: مركب و غير ساده1 گزينة
  كاروانسرا: مركب و غير ساده: 2 گزينة
  و غير ساده وندي: سختي: 3 گزينة

433.   
هاي اضافي: تير جور/ جورتان ( شما)/ سختي كمان / كمان شما= چهار  تركيب
  مورد

  سه مورد» = داد عادالن،بيداد ظالمان، ظالمان شما« :2گزينة 
  دو مورد» = قيامت دنيا، نامش ( او): «3 گزينة
  سه مورد» = تاثير اختران، اختران شما طالع خويشتن،: «4 گزينة

434.   
  حرف ربط است.» تا«در مصراع دوم نقش نهادي دارد و » سختي«

435.  
، »نشده است رياز گذر زمان پ: «ديگو يسوم، شاعر در مصراع نخست م تيب در

مشخّص » شده است. ريپ گذرد، يچون عمر از او م: «ديگو ياما در مصراع دوم م
مصراع دارد؛ با توجه به  نيدر ا» عمر« كلمةاز  يگرياست كه شاعر منظورِ د

مصراع  نيدر ا را» عمر«در مصراع نخست، شاعر  »وفاست يب اري«عبارت 
  نقش نهادي دارد.» عمر«در اين بيت گرفته است.  »اري«استعاره از 

باز اين چه شورش است – رانيغرش ش 9



  
 

28 

ات
دبيــ

ا
ـــكن 

ور 
ك

د: 
(ك

30
94

( 

436.  
 تي. در باند خود به كار رفته يقيحق يها در معنا واژه ةهم 2 گزينة تيب در

قصد و « يبه معنا  »سر« ،3 گزينة تي، در ب»كشتن«مجاز از » خون«، 1 گزينة
به كار رفته » و قدرت ييتوانا« يبه معنا» دست« ،4 گزينة تيو در ب» آهنگ

  مجاز است.  ياست كه همگ

437.   
  تشبيه: تيرجور (جور(ستم) به تير تشبيه شده است)

  »دفاع كردن«كنايه از « سپر كردن«
  نظير دارند. ت مراعا» كمانتير، سپر و «هاي  واژه

438.   
  حرف اضافه و ادات تشبيه نيست بلكه حرف ربط است.» چو«در اين بيت 

  ها: هاي ساير گزينه تشبيه
 : آب اجل (اجل به آب تشبيه شده است.)1 گزينة
 : حسين به خورشيد زمين و آسمان و نور مشرقين تشبيه شده است.2 گزينة
  (طبع گرگ) تشبيه شده است. : چوپان (طبع چوپان) به گرگ3 گزينة

439.   
» لعل لب«اند. تركيب  كلمات در معناي حقيقي به كار رفته ةهم 4 گزينةدر بيت 

سنگي قيمتي و «در معناي حقيقي خود، يعني » لعل«تشبيهي است و  ةاضاف
  است.» سرخ رنگ

  هاي ديگر تشريح گزينه
  استعاره از زيبارويان »بتان: «1 گزينة
  لب معشوق استعاره از  »لعل: «2 گزينة
  دنيااستعاره از  »سرا كاروان« :3 گزينة

440.  
  اند از: ها عبارت استعاره
  : لعبت: استعاره از معشوق2 گزينة
  استعاري) اضافة( استعاره: اميا ةفتن: 3 گزينة
 استعاري) اضافة( استعاره: دامن آفاق: 4 گزينة

441.   
هنگامي كه تو دهان را  شكر بر خويشتن خندد»/ «معشوق«استعاره از » ماه«

 تر است.) تو از شكر شيرين ةخندتشبيه (» به شكرخنده بگشايي

442.   
  / كنايه: روي زرد شدنجناس: زر، زرد

» زر«و » ارزش وجود بي«استعاره از » مس«/ استعاره: تشبيه: اكسير عشق
  »وجود با ارزش«استعاره از 

443.   
  ك نهادن: مردنكنايه: رخت انداختن در معناي اقامت كردن/ سر روي خا

  سبو تناسب: مي، خم،
  گر تشبيه شده است. گر دهر: دهر به كوزه تشبيه: كوزه

  افكند. تشخيص: دهر سر را به خاك مي

444.   
لب، آبروي آب زندگاني را برده «و » پرست چشم مي«تشخيص و استعاره: 

  »است.
  تلميح: اشاره به آب زندگاني (آب حيات)

  ب (آبرو): آب (مايع) / آ(همسان) جناس تام
  »خواب«و » چشم» / «مست«و » مي«نظير:  مراعات

445.   
و » خشك«بين كلمات ». قطرات اشك«استعاره دارد از »تر لعل« 4 ةدرگزين

  دارد.آميزي  حس» سالم خشك«تضاد وجود دارد. » تر«

446.  
  عبارات صورت سؤال: يمعنا

 يگريتو و د يبرا يكيدو روز است،  ايدن»: يومانِ يوم لَك و يوم علَيك الدهرُ«

  تو. هيعل
  طعم مرگ است.  ةچشندهمه كس »: الْموت ذائقَةُنَفْسٍ  كُلُّ«

  : اتياب مفهوم
  ندارد. تيآن محدود بيداشته باشد، عجا يتيمحدود ايامور دن ةهماگر  )الف
  آور.  عذاب يبخش است و گاه انسان لذّت يبرا يگاه ا،يدن نيا )ب
  .ميكن يزندگ ياديز يها هر چند سال م،يما از آنِ مرگ ةهم )ج
  پادشاه. ياست در وصف عطا يمدح يتيب  )د

447.  
 يمفهوم وجود دارد كه هر انسان نيا ات،ياب ةهمعبارت صورت سؤال و  در
 نياز مرگ انسان غمگ ايدن نيا ديگو ي، كه م3 گزينة تيجز ب به رد،يم يم
  . شود ينم

448.  
 اتي، مفهوم مشترك اب»وجود دارد زين انيقدس انيغم كربال در م«كه  نيا

، »مخدرات« يمعنا ديدقّت كن 2 گزينة تياست. در ب 4 گزينةصورت سؤال و 
  (ع) است.  نيكاروان امام حس يها مهيزنان خ

449.  
در دل عاشق ماندگار است  اريمهر  كنند يم انيب اتياب ةهم، 1 نةيگز تيب جز به

  . رود ينم رونيپس از مرگ هم ب يو حتّ

450.  
مفهوم آمده است كه شاعر، دل  نيصورت سؤال، ا تيمثل ب زين 1 گزينة تيب در

  نخواهد بست.  يزيو چ يدر گرو معشوق دارد و جز او دل به كس

451.   
نيز به  2 گزينةكند و بيت  بيت صورت سؤال به ناپايداري طالع نيك اشاره مي

  كند. ناپايداري شرايط اشاره مي

452.   
» 4و  3، 2«هاي  گزينهمشتركاً در ابيات » آشفتگي در جهان هستي«مفهوم 

 شود. يافت مي

453.   
خواند، اين  عاشورا را قيامت اين دنيا مي ةواقعدر مصراع صورت سؤال شاعر 

 1 گزينةنيز مطرح شده است. اما شاعر در بيت » 4و2،3«هاي  مفهوم در گزينه
گويد كه با آشكار شدنش قيامت به پا كرده  از قامت زيباي معشوق سخن مي

  است.

454.   
مصراع صورت سؤال بيانگر گريستن و نوحه كردن فرشتگان بر عزاي امام 

روي زمين  حادثةآن، يعني فرشتگان غمي از  حسين (ع) است و مفهوم مقابل
ا مصراع صورت مطرح شده است. ابيات ديگر همگي ب 4 گزينةندارند در بيت 

  سؤال قرابت معنايي دارند.

455.   
غمگين كردن و نوحه كردن آسمانيان و فرشتگان در غم عزاي امام «مفهوم 

شود. اما شاعر  يافت مي» 4و  3، 1«هاي  گزينهمشتركاً در ابيات » حسين (ع)
  گويد. از ستايش خود در مورد ممدوح سخن مي 2 گزينةدر بيت 

456.     
، تأكيد شده است كه هر انساني با مرگ 4 گزينةقرآن كريم و بيت  آيةدر اين 

  رو خواهد شد. روبه
  ناپذيري حرص و طمع آدمي : پايان1 گزينة
  بخشد. : مرگ، انسان را از زندگي ناگوار و سخت رهايي مي2 گزينة
 : بايد قبل از مرگ به حساب خود برسيد و مرگ را تجربه كنيد.3 گزينة

457.     
  رتبط: گذرا بودن قدرت دنيايي حاكمانمفهوم ابيات م

 : تسليم بودن قدرتمندان در برابر خداوند4 گزينةمفهوم بيت 
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458.  

  است. 3 گزينةپيام مشترك بيت صورت سؤال و » حتمي بودن مرگ«
  طبعان راه ندارد. : مرگ در آسوده1 گزينة
  : فقط آرزوي مرگ دارم.2 گزينة
  : تو نخواهي مرد. 4 گزينة

459.  
هاي حكومت را سست  هاي ديگر اين است كه ظلم پايه مفهوم مشترك گزينه

  داند. ، علت ستمگري حاكم را نافرماني مردم مي3 گزينةكند ولي در  مي

460.  
  ها يا موجودات  انسان همةفناپذيري »: ب، ج، د«مفهوم آيه و بيت 

ت رود./ مفهوم بي آتش عشق حتي با مرگ هم از بين نمي»: الف«مفهوم بيت 
  تواند مرا از عشق بازدارد. حتي مرگ نمي»: هـ«

461.   
ديگر در هاي  گزينهو در » خاموش كرد«به معناي  2 ةگزيندر بيت » كشت«فعل

به كار رفته » مقتول ساخت، هالك كرد، به قتل رساند«معناي اصلي يعني 
  است.

462.  
  يكسان به كار رفته است. » حق و انصاف«در معناي 3 گزينةدر بيت » داد« واژة
» فعل داد«و » حق و انصاف«، به معناي »4و  2، 1«هاي  در گزينه» داد« واژة

  است.

463.   
  ».خذالن«امالي صحيح واژه عبارت است از: 

464.    
 حذف وجود ندارد. 2 گزينةدر

سعدي به هر كه در آفاق  ةنال: رسيد 3 گزينة: گوشم به راه [است] ... / 1 گزينة
لفظي) از هركه جهانش  ةقرين: ... چه غم [دارد] (حذف به 4 گزينة[است]... / 

  نگران تو [باشد] چه انديشه و بيم از دگرانش [باشد]

465.  
 ايدن امتياگر آن را ق«مفعول است: » ش« ،»ايدن امتيگر خوانمش ق« جملة در

  مفعول است. » جام« ،»اوريرا ب يجام« جملةدر در  زين 1 نةيگز تيدر ب» بخوانم.
نهاد » مرغ« ،»پرد ياكنون به در خانقه نم ركيمرغ ز« جملة، در 2 نةيگز در

كه برگردانِ » آن« ،»افتد يآن م يِدر پ يشام«در عبارت  3 نةيگزاست. در 
صبا، از من  كيپ يا«در عبارت  زين 4 نةيگزاست. در  اليه مضافاست، » اش«

  متمم است.  است،» ـَش«كه برگردانِ » او«، »برسان يغاميبه او پ

466.   
طباع»: طبع«ر جمع مكس؛ طبايع»طبيعت«ر / جمع مكس  

467.   
  »چشم معشوق«استعاره از » نرگس«استعاره: »: د«بيت 
  »گلنار«و » گلزار«جناس: »: ج«بيت 
  تشبيه: هدهد صبا»: هـ«بيت 
  باغ - 2كتاب سعدي نام  - 1دو معنا دارد: » گلستان«ايهام: »: الف«بيت 
  است.» انتظارداشتن«كنايه از » داشتن چشم«كنايه: »: ب«بيت 

468.  
 تيخود به كار رفته است. در ب يقيحق يها در معنا واژه ةهم 2 گزينة تيب در

نظر « يدوم به معنا »ةديد« 3 گزينة تي، در ب»كشتن«مجاز از » خون« 1 گزينة
به كار رفته » سخن« يبه معنا تيب يدر انتها» دهن« 4 گزينة تيو در ب» و نگاه

  مجاز است.  ياست كه همگ

469.  
آمده است كه با  »يچه كس« ينخست در معنا» كه«در مصراع دوم،  : 3 نةيگز
  ندارد. آميزي  حس تيب يدوم كه حرف ربط است جناس دارد، ول» كه«

  :اتياب يبررس
 ةيآرااست،  يكه كتاب داوود نب» زبور«با ذكر نام  تيب ني: شاعر در ا 1 نةيگز

، »خوان بلبل غزل نيا«در عبارت  نيرا به شعر خود افزوده است. همچن حيتلم
  استعاره از شاعر است.» بلبل« كند، يكه به شاعر اشاره م

 هي، كنا»را شكستن يبازار كس«و » موج زدن يخون در دل كس: «2 نةيگز
نظر  در يانسان تيارزشمند است، شخص يسنگكه » لعل« يبرا تياست. ب

  دارد.  يبخش تيشخص يعنيگرفته است، 
 تيدر ب »وريز«به » فكر بكر« هيو تشب» عروس«به » طبع« هي: تشب4 نةيگز

 يعنياست،  ياستعار ةاضاف تيب نيدر ا »اميدست ا« نيواضح است. همچن
دانسته است كه دست دارد، و سپس ركن  يشاعر نخست روزگار را چون انسان

آورده است.  ار» دست«را از كالم حذف كرده و تنها » انسان« يعني هيدوم تشب
  استعاره است.  ينگاه، نوع نيبا ا يبخش تيهر شخص ديدقّت كن

470.   
/ آميزي حستشبيه: شاهد ما مانند آيت است/ زبان: مجازاً سخن/ شيرين زبان: 

/ تفسيرقرآن، متناسب با  ةآي. 2. نشانه (مورد نظر شاعر) 1ايهام تناسب: آيت: 
 شيرين. طعم شور متناسب با 2. هيجان (مورد نظر شاعر) 1شور: 

471.     
كني  فعل صورت نگرفته است (نهاد) گفت / (تو) افسوس مي  ، حذف4 گزينةدر 

  پرسي. باشم / (تو) مي / (من) مي
  معنوي است: قرينةحذف به ديگر هاي  گزينهاما در 
  ندا و منادا ←خوانم)  : اي عزيز (تو را مي1 گزينة
  شبه جمله ←خورم)  : دريغ (افسوس مي2 گزينة
  ندا و منادا ←دهم)  : پادشاها (اي پادشاه تو را مخاطب قرار مي3 گزينة

472.    

» صولت و رحمت«بيانگر درآميختگي  2 گزينةعبارت صورت سؤال و بيت 
رفته است، اما ابيات  هاي حضرت علي (ع) به شمار مي است كه از ويژگي

فقط در  3 گزينةفقط بيانگر هيبت و صولت است و بيت » 4و  1«هاي  گزينه
  بيان رحمت ممدوح آمده است.

473.    

و ديگر امكان صبر هاي  گزينهگيرد ولي در  ، صبر پيش مي1 گزينةشاعر در 
  شكيبايي براي عاشق وجود ندارد.

474.     
اشاره به اين نكته دارد كه هر كسي اليق اسرار » راز حقة«مفهوم كلي حكايت 

  آمده است. 4 گزينةجز  ها به الهي نيست و اين مفهوم در تمام گزينه

475.    

در عبارت صورت سؤال، به برقراري عدل و از ميان بردنِ ظلم و ستم تأكيد 
  شود. نيز همين مفهوم دريافت مي 3 گزينةشده است و از 

خاطرِ وجود ظلم و شخص ظالم با ارزش  عدالت و شخص عادل، به :1 ةگزين
  شوند. شناخته مي

  اگر يك طبيب ماهر به بيمار سختي دهد، از عدالت اوست. :2 ةگزين
  داند. كند و عدالت را عيب و ننگ مي به جاي عدالت ظلم و ستم مي :4 ةگزين

476.  
كس از  چيه ديگو يمانند عبارت صورت سؤال م ز،ين 2 نةيگز تيدر ب شاعر

  مفهوم را ندارند. نيا اتياب گريندارد. د ييمرگ رها

477.   
گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست/ اين رستخيز عام كه «بيت چنين است: 
 ».نامش محرم است

478.   
كند، ولي ساير  اشاره مي» عمر ةهمبه دنبال معشوق بودن در «به  4 گزينةبيت 

   كنند. ابيات به ناپايداري دنيا اشاره مي

479.   
(مرگ » چشد هر شخصي طعم مرگ را مي«معناي آيه در بيت صورت سؤال: 

  گيرد.) همه را در بر مي
  »گيرد. مخلوقات را فرا مي ةهممرگ «گويد:  نيز مي 2 گزينةبيت  
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480.   
ها  معشوق به تمام وابستگي گويد با انتخاب شاعر در بيت صورت سؤال مي

  پشت پا زده است.
از  3 گزينةا شاعر در بيت اين مفهوم در ابيات مرتبط نيز مطرح شده است، ام

 گردد. اي مي نالد و براي از بين بردن اين غم به دنبال چاره غم عشق مي

  
481.   

نمايي و تجمل/ اُسوه: پيشوا، سرمشق، نمونه تكلّف: رنج بر خود نهادن، خود 
  نيازي اي از دريا/ غَنا: توانگري، بي پيروي/ خور: زمين پست، شاخه

482.   
خوانان، كساني  مشيت: اراده، خواست خداي تعالي/ مقريان (ج مقري): قرآن

  .كه آيات قرآن را به آواز خوانند

483.   
  قرب: نزديكي، نزديك شدن

484.   
گيري:  دهند./ انس مي كنند، پاسخ مي ند، قبول ميپذير كنند: مي اجابت مي
  گيري. اُلفت مي

485.  
  نادرست نوشته شده است. » جزر و مد« بيترك 1 گزينة تيب در

486.   
  »بر پاي خاستن، جاودانگي، به محض، زائران«اند از:  امالي صحيح كلمات عبارت

487.   
  اند از: امالي صحيح كلمات عبارت

  : توسل4 گزينة: فضا/ 3 گزينة: قاضي/ 1 گزينة

488.    

سوله/ دعاي فرج و  ←ها  هاي غواص صوله/ خاستنبرپاي  ← خواستنبرپاي 
قُرب/  ← غُربيابي به مراتب  نسيان/ راه ←و غفلت  نصيانتوسل/  ← توصل

  داران علَم ←داران  الم

489.    

  ها: معني درست واژه
 گزينة/  دار سقفسوله: ساختمان فلزي : 2 گزينةنسيان: فراموشي / : 1 گزينة

  يارا: توان: 4

490.    

  نسيان  نصيان 

491.  
  ساده دارد:  ةجملدو  1 گزينة تيب
  . خدنگ چشم تو در جان خاص و عام نشست.كي

  و شاب افتاد. خي. كمند زلف تو در حلق شدو

492.  
 نةيگزدر  »نميگز يطمع مدار كه از رخ خوب دور«، »كه«توجه به حرف ربط  با
در » ندارند غينظر در نيود دليقلوب، از عاشقان بتوقّع است كه مالكان «، 1

هر درد كه از دوست بود «و » شرط محبت نبود كه از دوست بنالند«و  2 نةيگز
 4 نةيگز تيدر ب يهستند، ول رسادهيغ ةجمل ي، همگ3 نةيگزدر » دواست نيع

  .  شود ينم دهيد رسادهيغ جملة

493.  
  دارد. رسادهيغ جملة تيچهار ب هر

بست؛ به   در بست، كيچه شد؟ اگر لطف تو  ياگر از سر من قدم برگرفت الف)
  عوض آن ، صد در را گشاد.

. هر كه از درد تو جست، درد افتيرا  شيهر كه به درد تو مرد، كام دل خو ب)
  دل خودش را جست.

ها خواست كه نقش رخت را بر لوح جان ببندد و  خادم نقّاش فكر، سال ج)
  صورت نبست.

محنت مست محبت  يخورد، مدام از پ »يبل«ر كه از جام الست شراب ه د)
  . شود يم

494.  
قصد  ليبه آن دل« يها جمله ات،ياب ريندارد. در سا رسادهيغ ةجمل 1 گزينة تيب

تو  يوجود ما از سودا يكه اجزا يوقت«، »برگردم تيكه از كو يجانم كرد
آن «و » هست؟ يچه غم رند،يمركّب شد، اگر مردم مثل قلم، ما را به زبان بگ

از خواب خوش بر  وت يكه ما را چون نرگس مست و سرگران به سو يروز
  هستند.  رسادهيغ يها جمله» باشد. امتيق زند،يانگ

495.  
دل زار نزار  نيا«جمله است نه دو جمله:  كي اصالً  2 نةيگز تيب ديكن دقّت
» آب و آتش همچنان سرگرم تو است. انيبارانِ من، همچون شمع در م اشك

ساخته  رسادهيغ جملة» تا«و » گر«با استفاده از حروف  اتياب گريشاعر در د
  است. 

496.   
» جام«به » توحيد«، »جامِ توحيد«تشبيهيِ  ةاضافدر بيت صورت سؤال و در 

 گزينةبه) تشبيه است. در بيت  ركن دوم (مشبه» جام«تشبيه شده است، يعني 
ي از مي تشبيه شده است كه مجنون از آن، »جام«به » طلعت ليلي«نيز  3

در اين بيت معناي » چو«تشبيه ندارد زيرا  1 گزينةشود. در بيت  مست مي
  يعني جامِ» جام زهر« 2 گزينةدارد و ادات تشبيه نيست. در بيت » كه زماني«

جزئي از تشبيه » امج« ةواژ» نوع«يعني » سان«نيز  4 گزينةپر از زهر.  در بيت 
  نيست: به آن شيوه، چند جام براي من ريخت.

497.   
و تشبيه به » كثرت ةنشان«در عبارت صورت سؤال، به » مور و ملخ«تشبيه به 

  است .» حقارت«، براي بيانِ »شن ةكيس«

498.   
تشخيص: »/ دريا و طوفان«نظير:  تشبيه: دريايم (من مثل دريايم)/ مراعات

  »خواب دريا«

499.   
 تشبيهي) اضافة( عشق ةمعرك: 2 گزينة/ تشبيهي) اضافة( دشت شب: 1 گزينة

» خار مثل ريحان«و » خار مثل گل«و  تشبيهي) اضافة( : دشت محبت4 گزينة/ 
  است.

500.   
  ها: تشبيهات ساير گزينه

  ي در تاريخ است.ي تجلّ جا آيينه : اين1 گزينة
  ي تشبيهي)  ي قلوب (اضافه : معركه2 گزينة
   ي تشبيهي) فتح و آسمان سينه (دو اضافه: آفتاب 4 گزينة

501.  
 يقدم به سو كياز خود و  گذشتندر مفهوم  اتياب ةهم، 2 گزينة تيب جز به

  دارند.  ييخدا برداشتن، قرابت معنا

502.   
ي صورت سؤال و ابيات مرتبط  در آيه» ها با يادخدا آرامش گرفتن دل«مفهوم 

  وجود دارد.

503.   
مفهوم مشترك ابيات گزينه هاي » بودنآرامش نداشتن و هميشه در تالش «
  است.» 4و 2، 1«

504.   
مفهوم مشترك بيت » آرام و قرار نداشتن و هميشه در تالش و حركت بودن«

  صورت سؤال و ابيات مرتبط است.
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